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Mütercimin Takdimi 

Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve 
mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden 
Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun 
saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka 
ibadete layık hak ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet 
ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın kulu ve rasûlüdür. 

َ َحقَّ تَُقاِتِه َوََل َتُموتُنَّ ِإَلَّ َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ   َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللَّ

“Ey iman edenler! Allah'tan nasıl sakınmak gerekirse öyle sakının 
ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün.” (Al-i İmran; 102) 

اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  النَّاُس َياأَيَُّها 
ا َوِنَس  َ الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاَلا َكِثيرا اءا َواتَُّقوا اَّللَّ

ا َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا  َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللَّ

“Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var 
eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten rabbinizden sakının. 
Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve 
akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam 
bir gözetleyicidir.” (en-Nisâ; 1),  

ا  َ َوُقولُوا َقْوَلا َسِديدا يُْصِلْح َلُكْم  *َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللَّ
اأَْعَمالَ  ا َعِظيما َ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزا  ُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللَّ
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“Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve dosdoğru söz söyleyin. O 
da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret 
etsin. Kim Allah'a ve rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla 
kurtulmuş olur.” (el-Ahzâb; 70-71) 

Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelam’ı, yolların en 
hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü 
sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid’attir ve her bid’at 
sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. 

Kıyamet halleri, mizan, hesap, kısas, sırat köprüsü, şefaat, havzu 
kevser, cennet ve cehennem konularında en derli toplu eserlerden birisi İmam 
Suyutî’nin el-Budûru’s-Sâfira adlı eseridir. Bu kitabın Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 
tarafından 1996 yılında ilmî donanımı oldukça yetersiz bir ilim talebesinin 
tahkikiyle basılan nüshasını inceledim. Muhakkikik hadis tahriçleri kısır bir 
araştırmaya dayalı olarak yapılmıştı. Müellif Suyuti’nin kitapta zikrettiği 
rivayetlerin kaynaklarını ve isnadlarını yeniden inceledim ve yalnızca sahih 
veya hasen isnada sahip olan rivayetleri seçerek terceme ettim. Kaynakları 
dipnotlarda belirttim. Rivayetlerin numaralarını arapça baskısında verilen 
numaralarla aynı şekilde bıraktım. Böylece zayıf olduğu için terceme 
etmediğim rivayetler bu numaralardan anlaşılacaktır. 

Allah Azze ve Celle’den bu çalışmayı bana ve bütün müslümanlara 
faydalı kılmasını dilerim. 

Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş 

29 Cemadiye’l-Ahira 1441 Hicrî - 24 Şubat 2020 Milâdî  

Keçiören/Ankara 
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Müellifin Önsözü 

Gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden, öncesinde 
hiçbir şey olmayan insan türünü ortaya koyan, onun üzerinde kaza ve kaderini 
icra eden, bu diyarda onu türlü mihnet ve kederlerle imtihan eden, sonra onu 
berzah âlemine nakleden, bedenine ve kabirlere onun ruhunu emanet olarak 
veren, sonra diriliş ve haşir gününde geri döndüren, en ince şeylerden dahi 
hesaba çeken, başarılı olanı sevinçle kazançlı çıkaran ve kaybedeni de azaba 
uğratan Allah’a hamd olsun. Her türlü iftira ve yalanı yok eden bir şehadetle 
şehadet ederim ki Allah’tan başka ibadete layık hak ilah yoktur, O birdir, ortağı 
yoktur.  Yine şehadet ederim ki efendimiz Muhammed O’nun kulu ve 
rasulüdür, övülmüş makamın sahibidir. Kıyamet ve diriliş gününe kadar 
devamlı olarak Allah’ın salat ve selamı O’nun, âlinin ve ashabının üzerine 
olsun. 

Bundan sonra; 

Bu kitap, el-Berzah kitabının başında, ahiret ilimlerine dair vaad ettiğim, 
sûra üflenmesi, diriliş, haşır, bekletiliş, havz, mizan, arz ediliş, hesap, kısas, 
sırat, cennet ve cehennemin özellikleri konularını kapsayan, bu konularla ilgili 
ayetlerin, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadislerinin, sahabeden 
gelen mevkuf rivayetlerin araştırıldığı bir kitaptır. Hadis ilimlerinde 
kararlaştırıldığı üzere bu konudaki sahabe sözleri merfu (Allah rasulünden 
işitilmiş) hükmündedir. Yine zikredilen her ayetin Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem ve sahabe tarafından yapılan tefsirleri araştırılmıştır. Hadisler de hadis 
hafızları ve muhakkiklerinin sözleriyle izah edilmiştir. Rivayetlerin tevatür 
yolları da araştırılmıştır. 

Bu kitabı “el-Budûru’s-Sâfira Fî Ahvâli’l-Ahira” (Ahiret Halleri Hakkında 
Çabucak Akla Gelenler) diye isimlendirdim. Allah bunu vechine hâlis, katında 
başarılı olmaya bir vesile, derleyeni için huzurunda arz olunacak günde 
lütfuyla ve bereketiyle faydalanma sebebi kılsın. Amin. O bize yeter ve ne 
güzel vekildir. 
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Kıyâmet Halleri 

Dünyanın Sonra Ermesi ve Sûr’a Üflenmesi 

4- İbn Ebî Hâtim, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini 
rivayet etti:  

ورِ  ِفي َلَيْنُفَخنَّ   َوَمَجاِلِسِهمْ  َوأَْسَواِقِهمْ  طُُرِقِهمْ  ِفي َوالنَّاُس  الصُّ
ُجَلْينِ  َبْينَ  َلَيُكونَ  الثَّْوَب  ِإنَّ  َحتَّى  ِمنْ  أََحُدُهَما يُْرِسُلهُ  َفَما َيَتَساَوَمانِ  الرَّ
ورِ  ِفي يُْنَفخَ  ىَحتَّ  َيِدهِ  ُ  َقاَل  الَِّتي َوِهَي  ِبهِ  َفُيْصَعُق  الصُّ  ِإَل َيْنظُُرونَ  َما اَّللَّ

ُمونَ  َوُهمْ  َتْأُخُذُهمْ  َواِحَدةا  َصْيَحةا   َيِخص ِ

“Muhakkak ki insanlar yollarda, çarşılarda ve meclislerinde iken Sur’a 
üflenecek. Hatta iki kişi bir kumaş için pazarlık yaparken biri henüz elinden 
elbiseyi bırakamadan Sur’a üflenecek ve bu kişi baygın düşecektir. Allah 
Teâlâ’nın şu âyeti de buna işaret etmektedir: 

“Onlar, birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın 
yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar.” (Yâsîn 49)1 

5- el-Firyâbî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den bu ayet hakkında şöyle 
dediğini rivayet etmiştir: 

اَعةُ  َتُقومُ   ويحلبون الث َِياب ويذرعون يتبايعون أَْسَواِقِهمْ  ِفي َوالنَّاُس  السَّ
 {يرجُعونَ  أهلهم ِإَلى َوَل َتْوِصَيةا  َيْسَتِطيُعونَ  َفال} حوائجهم َوِفي اللَقاح

“Kıyamet kopar, o sırada insanlar çarşılarda alışveriş yapmakta, kumaş 

                                                

1 Sahih. İbn Ebî Hâtim Tefsir (18095) Taberî (19/451) Yahya b. Sellam Tefsir 
(2/812) 
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açmakta ve süt sağmakta olurlar. İhtiyaçlarını tamamlayamadan “İşte o anda 
onlar ne bir vasiyyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.” (Yâsîn 
50)2 

7- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu:  

ُجالَ  اَعُة َوَقْد َنَشَر الرَّ َنُهَما َفالَ َيَتَباَيَعاِنِه َوَلَ ِن َثْوَبُهَما َبيْ َوَلَتُقوَمنَّ السَّ
اَعُة َوُهَو َيِلي َيْطِوَياِنهِ  َوَلَتُقوَمنَّ  ُط َحْوَضُه َفالَ َيْسِقي ِفيهِ َوَلَتُقوَمنَّ السَّ

ُجُل ِبَلبَ  اَعةُ َوَقِد اْنَصَرَف الرَّ اَعةُ  ِن ِلْقَحِتِه َفالَ َيْطَعُمهُ السَّ َوَقْد َوَلَتُقوَمنَّ السَّ
 َرَفَع أََحُدُكْم أُْكَلَتُه ِإَلى ِفيِه َفالَ َيْطَعُمَها

“İki kişi aralarında bir kumaşı sermiş halde iken, satışını 
gerçekleştiremeden veya dürüp kaldıramadan kıyamet kopar. Kişi 
havuzunu sıvar, su dolduramadan kıyamet kopar. Kişi sütü sağar, fakat 
onu içemeden kıyamet kopar. Kişi yiyeceğini ağzına götürür de, 
yiyemeden kıyamet kopar.”3 

8- İbn Ebî Hâtim, İbn Merduye ve ceyyid isnad ile Taberânî Ukbe b. 
Âmir radiyallahu anh'den rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu:  

اَعةِ  َقْبَل  َعَلْيُكمْ  َتْطُلعُ   التُّْرِس  ِمْثُل  اْلَمْغِرِب  ِمنَ  َسْوَداءُ  َسَحاَبة   السَّ
َماءِ  ِفي َتْرَتِفعُ  َزاَل  َفَما َماءَ  َتْمَلَ  َحتَّى َوَتْنَتِشرُ  السَّ  َيا ُمَنادٍ  يَُناِدي ثُمَّ  السَّ

                                                

2 Sahih ligayrihi. Hatib el-Bağdadi Muvazzahu Evham (1/500) bkz.: Buhârî (7121) 
Muslim (2954) 

3 Sahih. Buhârî (6506) Muslim (2954) 
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 َنَعمْ : َيُقولُ  َمنْ  َفِمْنُهمْ  َسِمْعُتمْ  ْل هَ  َبْعٍض  َعَلى َبْعُضُهمْ  َفُيْقِبُل  النَّاُس  أَيَُّها
 اَّللِ  َرُسولُ  َفَقاَل  َتْسَتْعِجُلوهُ  َفاَل  اَّللِ  أَْمرُ  أََتى النَّاُس  أَيَُّها َيا الثَّاِنَيةَ  يَُناِدي ثُمَّ 

ُجاَلنِ  ِإنَّ  ِدهِ ِبيَ  َنْفِسي َفَوالَِّذي: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى  ثَّْوَب ال َلَيْنُشَرانِ  الرَّ
ُجَل  َوِإنَّ  َيْطِوَياِنهِ  َفَما ا َشْيئاا ِمْنهُ  َيْسِقي َفَما َحْوَضهُ  َلَيَذرُ  الرَّ ُجَل  َوإنَّ  أََبدا  الرَّ

ا َيْشَربُهُ  َفَما َناَقَتهُ  َلَيْحُلُب   أََبدا

“Kıyamet sırasında size batıdan, kalkana benzeyen simsiyah bir 
bulut çıkar, gökte yükselmeye devam eder de içinden bir münâdi:  

“Ey insanlar!” diye nida eder. İnsanlar birbirlerine gelir ve: 
“İşittiniz mi?” diye birbirlerine sorarlar. Onlardan bir kısmı: “Evet” der-
ken bir kısmı da şüphe eder. Sonra ikinci kere:  

“Ey insanlar!” diye çağırır. İnsanlar birbirlerine: “İşittiniz mi?” 
diye sorarlar ve: “Evet” derler. Sonra ses, üçüncü kere nida eder:  

“Ey insanlar! Allah'ın emri geldi. Acele gelmesini boşuna 
istemeyin” der. Nefsim elinde olana yemîn olsun ki biri satıcı, diğeri alıcı 
iki kişi elbiseyi yaymışlar, bir daha onu asla düremeyecekler. Muhakkak 
bir adam havuzunu doldurur da ebediyyen ondan bir şeyi sulayamaz. 
Kişi devesini sağar da, ebediyyen onu içemez. İnsanlar meşguldürler.”4 

9- Buhârî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: “Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

 ِبَغَنِمِهَما َيْنِعَقانِ  الَمِديَنةَ  يُِريَدانِ  ُمَزْيَنةَ  ِمنْ  َراِعَيانِ  يُْحَشرُ  َمنْ  َوآِخرُ 

                                                

4 Hasen. Hâkim (4/539) Taberânî (17/325) İbn Kutlubuga Musnedu Ukbe b. Amir 
(226) İbn Ebi’d-Dunya el-Ahvâl (25) 
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ا َفَيِجَداِنَها ا الَوَداعِ  َثِنيَّةَ  َبَلَغا ِإَذا َحتَّى َوْحشا  ُوُجوِهِهَما َعَلى َخرَّ

“En son haşredilecek olanlar Muzeyne’den iki çobandır. Bunlar 
Medine yolunda koyun sürülerini güderek giderler ve yalnızlık 
hissederler. Vedâ tepesine geldiklerinde ikisi de yüzleri üzerine 
düşerler.”5 

11- İbn Ebi Davud, el-Ba’s’ta Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 

ْيَحةِ  َيَدِي  َبْينَ  ُمَنادٍ  يَُناِدي اَعةُ  أََتْتُكمُ  النَّاُس  أَيَُّها َيا الصَّ  ِبَها َوَمدَّ   السَّ
ُ  َيْنِزلُ وَ  َواْْلَْمَواُت  اْْلَْحَياءُ  َفَيْسَمُعهُ  َقاَل  َصْوَتهُ  التَّْيِميُّ   َسَماءِ  ِإَلى َتَعاَلى اَّللَّ
ْنَيا ارِ  اْلَواِحدِ  َّلِلَِّ  اْلَيْوَم؟ اْلُمْلُك  ِلَمنِ  ُمَنادٍ  ُيَناِدي ثُمَّ  الدُّ  اْلَقهَّ

“Sayhadan önce bir münadi şöyle seslenir: “Ey insanlar! Size saat 
(kıyamet) geldi!” - ravilerden et-Teymî bunu sesini yükselterek söyledi - 
Bunu diriler ve ölüler işitirler. Allah dünya semâına iner ve bir münadi 
şöyle seslenir: 

“Bugün mülk kimindir? El-Vahid (bir) ve el-Kahhâr olan 
Allah’ındır.”6 

12- Muslim, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

الُ  َيْخُرجُ  جَّ ِتي ِفي الدَّ ا أَْرَبِعينَ  أَْدِري ََل  - أَْرَبِعينَ  َفَيْمُكُث  أُمَّ  َيْوما
ا أَْرَبِعينَ  أَوْ  ا أَْرَبِعينَ  أَوْ  َشْهرا  ُعْرَوةُ  َكأَنَّهُ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى اَّللُ  َفَيْبَعُث  َعاما

                                                

5 Sahih. Buhârî (1874) Muslim (1389) 
6 Sahih. İbn Ebi Davud el-Ba’s ve’n-Nuşur (19) Deylemi (8869) İbn Hacer el-

Askalani Garaibu’l-Multekita (3505) 
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 اْثَنْينِ  َبْينَ  َلْيَس  ِسِنينَ  َسْبعَ  النَّاُس  َيْمُكُث  ثُمَّ  َفُيْهِلُكهُ  هُ َفَيْطُلبُ  َمْسُعودٍ  ْبنُ 
ا اَّللُ  يُْرِسُل  ثُمَّ  َعَداَوة   ْأمِ  ِقَبلِ  ِمنْ  َباِرَدةا  ِريحا  َوْجهِ  َعَلى َيْبَقى َفاَل  الشَّ
ةٍ  ِمْثَقالُ  َقْلِبهِ  ِفي أََحد   اْْلَْرِض   َلوْ  َحتَّى َقَبَضْتهُ  ِإَلَّ  ِإيَمانٍ  أَوْ  َخْيرٍ  ِمنْ  َذرَّ

 َسِمْعُتَها َقاَل  َتْقِبَضهُ  َحتَّى َعَلْيهِ  َلَدَخَلْتهُ  َجَبلٍ  َكِبدِ  ِفي َدَخَل  أََحَدُكمْ  أَنَّ 
ةِ  ِفي النَّاِس  ِشَرارُ  َفَيْبَقى َقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسولِ  ِمنْ   ِخفَّ

َباعِ  َوأَْحاَلمِ  الطَّْيرِ  ا يُْنِكُرونَ  َوََل  َمْعُروفاا َيْعِرُفونَ  ََل  الس ِ  َلُهمُ  َفَيَتَمثَُّل  ُمْنَكرا
ْيَطانُ   ِبِعَباَدةِ  َفَيْأُمُرُهمْ  َتْأُمُرَنا؟ َفَما َفَيُقولُونَ  َتْسَتِجيُبوَن؟ أَََل  َفَيُقولُ  الشَّ
ورِ  ِفي خُ يُْنفَ  ثُمَّ  َعْيُشُهمْ  َحَسن   ِرْزُقُهمْ  َدار   َذِلَك  ِفي َوُهمْ  اْْلَْوَثانِ   َفاَل  الصُّ
لُ  َقاَل  ِليتاا َوَرَفعَ  ِليتاا أَْصَغى ِإَلَّ  أََحد   َيْسَمُعهُ   َيُلوطُ  َرُجل   َيْسَمُعهُ  َمنْ  َوأَوَّ
 اَّللُ  يُْنِزلُ  َقاَل  أَوْ  - اَّللُ  ُيْرِسُل  ثُمَّ  النَّاُس  َوَيْصَعُق  َفَيْصَعُق  َقاَل  ِإِبِلهِ  َحْوَض 

ا - لُّ  أَوِ  الطَّلُّ  َكأَنَّهُ  َمَطرا اكُّ  نُْعَمانُ  - الظ ِ  النَّاِس  أَْجَسادُ  ِمْنهُ  َفَتْنُبُت  - الشَّ
 ِإَلى َهُلمَّ  النَّاُس  أَيَُّها َيا يَُقالُ  ثُمَّ  َيْنظُُرونَ  ِقَيام   ُهمْ  َفِإَذا أُْخَرى ِفيهِ  يُْنَفخُ  ثُمَّ 

 َفُيَقالُ  النَّارِ  َبْعَث  ْخِرُجواأَ  يَُقالُ  ثُمَّ  َقاَل  َمْسئُولُونَ  ِإنَُّهمْ  َوِقُفوُهمْ  َرب ُِكْم،
 َيْومَ  َفَذاكَ  َقاَل  َوِتْسِعينَ  َوِتْسَعةا  ِتْسَعِمائَةٍ  أَْلٍف  ُكل ِ  ِمنْ  َفُيَقالُ  َكْم؟ ِمنْ 

ا اْلِوْلَدانَ  َيْجَعُل   َساٍق  َعنْ  يُْكَشُف  َيْومَ  َوَذِلَك  ِشيبا

““Deccal ümmetimin arasında çıkacak ve kırk (zaman) kalacaktır. 
(Kırk gün mü dedi, kırk ay mı, yoksa kırk sene mi bilemiyorum.) Derken 
Allah Meryem oğlu İsa aleyhi's-selâm’ı gönderecektir. O Urve b. Mes'ud 
gibidir. Ve Deccal'i arayıp helak edecektir. Sonra insanlar yedi sene 
duracak; iki kişi arasında düşmanlık olmayacaktır. Sonra Allah Şam 
tarafından soğuk bir rüzgâr gönderecek ve yeryüzünde kalbinde zerre 
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kadar hayr yahut iman bulunan hiç bir kimse kalmayacak, hepsinin 
ruhunu kabzedecektir. Hatta biriniz bir dağın içine girmiş olsa, rüzgâr da 
üzerine girerek ruhunu kabzedecektir.” Ben bunu Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki: 

“Bunun üzerine insanların kötü takımı kuş hafifliğinde ve yırtıcı 
tabiatında kalacaklar. Ne bir iyilik tanıyacaklar, ne de bir kötülük men 
edecekler. Şeytan kendilerine görünerek: 

“Bana icabet etmiyor musunuz?” diyecek. Onlar da: 

“Bize ne emredersin?” cevabını verecekler. Ve onlara putlara 
tapmayı emredecek. Onlar bu halde rızıkları bol yaşayışları güzel devam 
ederken sonra sûra üfürülecektir. Bunu işiten herkes boyun bükecek ve 
boyun kaldıracaktır. Onu ilk işiten develerinin havuzunu sıvayan bir 
adam olacaktır. O adam hemen ölecek diğer insanlar da öleceklerdir. 
Sonra Allah, çiğ gibi yahut gölge gibi bir yağmur gönderecektir. Bundan 
insanların cesetleri bitecek. Sonra sûra bir daha üfürülecek ve birden 
kalkıp bakacaklardır. Sonra:  

“Ey İnsanlar! Rabbinize gelin! “Bunları durdurun! Çünkü onlar 
sorguya çekilecekler” (Saffat 24) denilecektir. Sonra: “Cehennem 
ordusunu çıkarın” denilecek ve: “Kaç kişiden?” diye sorulacak.  

“Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzunu” denilecektir. İşte 
çocukları ihtiyarlatacak gün bu ve işte baldırın açılacağı gün budur.”7 

13- Muslim, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

اَعةُ   ِإَلَّ َعَلى ِشَراِر النَّاِس  ََل َتُقوُم السَّ

“Kıyamet ancak insanların en şerlileri üzerine kopar.”8 

                                                

7 Sahih. Muslim (2940) 
8 Sahih. Muslim (2949) 
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Sura Cuma Günü Üfürülecek Olması 

15- Ahmed, Ebû Dâvûd, İbn Huzeyme, İbn Hibban, Nesâî ve Hâkim, Evs 

b. Evs radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem 

buyurdu ki: 

 َوِفيهِ  ُقِبَض  َوِفيهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِفيهِ  اْلُجُمَعةِ  َيْومَ  أَيَّاِمُكمْ  أَْفَضلِ  ِمنْ  ِإنَّ 
ْعَقةُ  َوِفيهِ  النَّْفَخةُ   الصَّ

“Günlerinizin en faziletlilerinden birisi Cuma günüdür. Âdem 

(aleyhi's-selâm) o gün yaratıldı, o gün vefat etti, Sûr’a o gün üflenir ve 

sa’ka (dünyada bulunanların canlarının alınması) o gün olur.”9 

16- Ebû Dâvûd, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َحتَّى تُْصِبحُ  ِحينَ  ِمنْ  اْلُجُمَعةِ  َيْومَ  ُمِصيَخة َوِهَي  َلَّ إِ  َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما
ْمُس  َتْطُلعَ  ا الشَّ ْنَس  اْلِجنَّ  ِإَلَّ  اَعةِ السَّ  ِمنَ  َشَفقا  َواْْلِ

“Hiçbir hayvan yoktur ki Cuma günü güneş doğduğu zaman 

kıyamet korkusuyla kulak vermesin. Ancak cinler ve insanlar bundan 

hariçtir.”10 

17- İbn Mâce ve Şuabu’l-İman’da Beyhakî, Ebu Lubabe b. Abdilmunzir 

radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 

                                                

9 Sahih. Ebû Dâvûd (1047) Nesâî (1374) İbn Mâce (1085, 1636) Dârimî (1613) 
Ahmed (4/8, 12) Hâkim (1/413) İbn Huzeyme (1733) İbn Hibbân (3/191) 

10 Sahih. Ebû Dâvûd (1046) İbn Hibbân (7/10) Nesâî (1430) Ahmed (2/486) 
Beyhakî (3/251) 
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ٍب  َمَلٍك  ِمنْ  َما  َوََل  ِجَبالٍ  َوََل  ِرَياحٍ  َوََل  أَْرٍض  َوََل  َسَماءٍ  َوََل  ُمَقرَّ
 ُجُمَعةِ الْ  َيْومِ  ِمنْ  يُْشِفْقنَ  َوُهنَّ  ِإَلَّ  َبْحرٍ 

“Bütün yakın melekler, semalar, yerler, rüzgârlar, dağlar ve denizler 

mutlaka Cuma gününden korkarlar.”11 

Zumer 68. Ayeti 

19- Buhârî, Muslim, Tirmizî ve İbn Mâce (lafız onundur) Ebu Hureyre 

radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 

 َعَلى ُموَسى اْصَطَفى َوالَِّذي اْلَمِديَنةِ  ِبُسوِق  اْلَيُهودِ  ِمنَ  َرُجل   َقاَل 
 اَّللَِّ  َرُسولُ  َوِفيَنا َهَذا َتُقولُ  َقاَل  َفَلَطَمهُ  َيَدهُ  اْْلَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجل   َفَرَفعَ  اْلَبَشرِ 
 َفَقاَل  َوَسلَّمَ  هِ َعَليْ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  ِلَرُسولِ  َذِلَك  َفُذِكرَ  َوَسلََّم؟ َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى
ُ  َقاَل  ورِ  ِفي َونُِفخَ } َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ َمَواِت  ِفي َمنْ  َفَصِعَق  الصُّ  ِفي َوَمنْ  السَّ

ُ  َشاءَ  َمنْ  ِإَلَّ  اْْلَْرِض   َفأَُكونُ { َيْنظُُرونَ  ِقَيام   ُهمْ  َفِإَذا أُْخَرى ِفيهِ  نُِفخَ  ثُمَّ  اَّللَّ
َل   َفاَل  اْلَعْرِش  َقَواِئمِ  ِمنْ  ِبَقاِئَمةٍ  آِخذ   ِبُموَسى أََنا اَفِإذَ  َرْأَسهُ  َرَفعَ  َمنْ  أَوَّ
نِ  َكانَ  أَوْ  َقْبِلي َرْأَسهُ  أََرَفعَ  أَْدِري ُ  اْسَتْثَنى ِممَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ

“Yahudilerden bir adam Medine çarşısında şöyle dedi: “Musa (aleyhi's-

selâm)ı beşer üzerine seçene yemin ederim.” Bunun üzerine Ensar’dan bir 

                                                

11 Hasen. İbn Mâce (1084) Ahmed (3/430, 525) İbn Ebî Şeybe (1/477) İbn Ebî 
Şeybe Musned (817) Taberânî (5/33) İbn Bişran Emali (814) Ebu’ş-Şeyh el-Azamet 
(1182) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/366) 
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adam, elini kaldırıp Yahudiye tokat vurdu ve: 

“Aramızda Allah’ın rasulü sallallahu aleyhi ve sellem varken böyle mi 

diyorsun?” dedi. Bu durum Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e anlatılınca 

buyurdu ki: 

“Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: “Sûr'a üflenince, Allah'ın 

diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi 

ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa 

kalkmış bakıyorlar!” (Zumer 68) (Sura üfürülmesiyle) İnsanlar bayıldığı 

zaman başını ilk kaldıran ben olurum. Bir de bakarım ki Musa (aleyhi's-

selâm) Arş’ın direklerinden biri yanında duruyor. Bilmiyorum benden 

önce mi başını kaldırdı yoksa Allah Azze ve Celle’nin istisna ettiklerinden 

midir?”12 

20- Ebû Ya'lâ, “sahih” kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, Ebu Hureyre 

radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 

rivayet ediyorlar: 

ورِ  ِفي َونُِفخَ } اْْلَية َهِذه َعن ِجْبِريل َسأَلت  ِفي َمنْ  َفَصِعَق  الصُّ
َمَواِت  ُ  اءَ َش  َمنْ  ِإَلَّ  اْْلَْرِض  ِفي َوَمنْ  السَّ ُ  َيَشأِ  َلمْ  الَِّذينَ  َمنِ { اَّللَّ  أَنْ  اَّللَّ
َهَداءُ  ُهمُ : َقاَل  َيْصَعَقُهْم؟  اْلَعْرِش  َحْوَل  أَْسَياَفُهمْ  ُمَتَقل ُِدونَ  الشُّ

“Cibril aleyhi's-selâm’a: “Sûr'a üflenince, Allah'ın diledikleri 

müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra 

ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış 

bakıyorlar!” (Zumer 68) âyetinde Allah’ın ölmelerini dilemediği kimselerin 

kimler olduğunu sordum. Dedi ki: 

                                                

12 Sahih. Buhari (2411, 3408, 7472) Muslim (2373) Tirmizî (3245) İbn Mâce (4274) 
Ebû Dâvûd (4671) Ahmed (2/451, 3/33, 41) 
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“Onlar şehitlerdir. Kılıçlarını arşın etrafına asarlar.”13 

21- Hennâd es-Serî, Beyhakî ve Meâniyu’l-Kur’ân’da en-Nehhas, Said 

b. Cubeyr rahimehullah’ın bu ayet hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

َهَداءُ  ُهمُ  ُيوَف  َقل ِِدينَ ُمتَ  َوَتَعاَلى تََباَركَ  اَّللَِّ  ثَِنيَّةُ  ُهمْ  الشُّ  اْلَعْرِش  َحْوَل  السُّ

“Allah Tebarek ve Teâlâ’nın istisna ettikleri şehitlerdir. Onlar kılıçlarını 

arşın etrafına asarlar.”14 

24- Beyhakî, Zeyd b. Eslem rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 

etmiştir: 

 وإسرافيل وِميكائيل ِجبريل عشر اثنا وجل عز اَّلل اْسَتْثنى الذي
 َثَمانية العرش وحملة الموت وملك

“Allah Azze ve Celle’nin istisna ettikleri on iki kişidir: Cibril, Mikail, İsrafil, 

ölüm meleği ve arşın taşıyıcısı olan sekiz melek.”15 

25- Beyhakî, Mukatil b. Suleyman’dan bu ayet hakkında şöyle dediğini 

rivayet etti: 

 الُبوق َكَهيَئةِ  الَقرن على َفاهُ  واِضع   ِإسراِفيل أن وذلك الَقْرنُ  هو
                                                

13 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hâkim (2/277) Sa’lebi el-Keşfu ve’l-
Beyan (8/254-255) Vâhidî el-Vesit (805) Ebu’l-Ferac es-Sekafi Fevaid (9) Beyhakî el-
Ba’s ve’n-Nuşur (238) Deylemi (3413) İbn Hacer Garaibu’l-Multekita (1763) Ebu 
Ya’la’nın Musned’inden naklen: Busayri İthaf (5806) İbn Hacer Metalibu’l-Aliye (3702) 

14 Sahih maktu. Hennad Zühd (164) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (237) İbn Ebi'd-
Dunyâ el-Ahval (61) İbn Hacer Fethu’l-Bari (11/311) en-Nehhas’ın Meaniyu’l-Kur’ân 
kitabından isnadıyla: Kurtubi Tezkira (1/194) 

15 Sahih maktu. Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (240) Kadı Abdurrahman b. el-Hasen 
Tefsiru Mucahid (s.581) İbn Hacer Fethu’l-Bari (11/371) 
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 ِبَبصره َشاِخص   وهو واْلرض السماوات َكعرض الَقرن َرأس ودائرة
 فإذا اْلولى النَّْفَخة وهي الَقرن في َفينفخُ  يُؤَمر متى َفينظر الَعرِش  نحو
 ِمنَ  اْلرض في وَمن السماوات في َمن فمات يعني فصعق فيه نفخ

ة ِمن الَحيوان وت ِشدَّ  فاستثنى اَّللُ، َشاء َمن إَل استثنى ثُمَّ  والَفَزع الصَّ
 أَن الَموت َملَك  يأمر ثُمَّ  الموت وملك وإسرافيل وِميَكاِئيل ِجبريل
 ملَك  يأمرُ  ثم إسرافيل روحَ  ثم بريلج وروحَ  ميكائيل ُروحَ  َيْقِبَض 
 أَربعينَ  الَبْرَزخِ  في اْلولى النفخة بعد الَخلق َيلبث ثُم فيموت الموت
 الثَّانية َيْنُفخَ  أَن َفيأمره إسرافيَل  اَّللُ  َفُيحيي اْلُخرى النفخة تكون ثم َسنة

 على{ َيْنظُُرونَ  ِقَيام   ُهمْ  َفِإَذا أُْخَرى ِفيهِ  نُِفخَ  ثُمَّ } وجل عز قوله فذلك
 الَبعث إلى َينظُرون أَرُجِلهم

“Sûr bir boynuzdur. İsrafil aleyhi's-selâm ağzını bir boru gibi olan bu 

boynuza koymuştur. Boynuzun baş tarafının çevresi göklerle yer genişliği 

kadardır. İsrafil gözünü arş tarafına dikmiş, emir beklemektedir. Boynuza ilk 

üfleyişinde Allah’ın diledikleri dışında göklerdekiler ve yerde bulunan 

hayvanlar korkudan ölürler. İstisna edilenler Cibril, Mikail, İsrafil ve ölüm 

meleğidir. Sonra ölüm meleğine Mikail’in ruhunu, sonra Cibril’in ve sonra 

İsrafil’in ruhunu alması emredilir. Sonra ölüm meleğine ölmesi emredilir ve 

ölür. İlk üfürüşten sonra halk berzahta kırk sene beklerler. Sonra diğer bir 

üfürüş olur, Allah İsrafil’i diriltir ve ona ikinci defa üflemesini emreder. Bu Allah 

Azze ve Celle’nin: “Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar 

ayağa kalkmış bakıyorlar!” (Zumer 68) ayetinde bahsedilen şeydir. Onlar 

ayakları üzerinde dirilişi beklerler.”16 

                                                

16 Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (241) Kurtubi et-Tezkira (567) 
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Uyarı 

Bu rivayetlerde şehitlerin ve meleklerden bazılarının istisna edilmesi 

arasında bir zıtlık yoktur. Çünkü hepsinin de istisna edilenlerden olması 

mümkündür. Şehitlerin de istisna edilenlerden olmaları doğrudur. Zira onlar 

rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. Kimisi şöyle demiştir: “Huriler, cennetin 

hizmetçileri, cennet ve cehennemin bekçileri, cehennemde bulunan yılanlar 

ve akrepler de istisna edilenlerdendir.” El-Halîmî şehitlerin dışındakilerin 

istisna edilmesine dair görüşleri zayıf bulmuştur. Çünkü ayetteki istisna ancak 

göklerle yer sakinlerinin ve arşı taşıyan melekler hakkında olabilir. Kimisi 

meleklerin göklerle yerin sakinlerinden olmadığını zikretmiştir. Zira arş ve arşı 

taşıyan melekler semaların üzerindedir. Cibril ve diğer üç melek arşın 

etrafında tavaf ederler. Cennet ve cehennem görevlileri ile beraber kalıcılık 

için yaratılmış iki âlemdir. Bu ikisi fâni olmak için yaratılanlardan ayrıdırlar ve 

onların ehli bu ayetin kapsamında değildirler. Yine cinlerin tamamı semaların 

üzerinde, arşın altındadırlar. Bu ayetin kapsamına girmezler. 

Hurilerin, cennet hizmetçilerinin, cennet ve cehennemin bekçilerinin 

ölümsüz olmalarına karşı çıkılmaz. Çünkü orası bekâ (kalıcılık) diyarıdır. 

Oraya giren ölümlü olsa dahi orada ebediyen ölmez. Orada yaratılanın ise 

ebediyen ölmemesi daha öncelikllidir. Yine ölüm, mükellef olanlar için bir 

kahırdır. Bir yurttan diğer bir yurda nakledilmeleri cennet ehli için mükellef 

oldukları bir şey değildir. Bu yüzden ölümden muaf tutulurlar. 

 Allah Teâlâ’nın: “O’nun vechi dışında her şey helak olur” ayetine 

gelince, bunun anlamı; helaki mümkün demektir. Sonradan var olup da yok 

edilmeyen her şey de aynı şekilde yok olmaya elverişlidir. Kadîm ve ezelî olan 

ise böyle değildir. Arşın yok edileceğine dair bir haber gelmemiş olması da 

bunu destekler. O halde cennet de böyledir. 

El-Mufhim sahibi dedi ki: “es-Sa’k kelimesi ölümden daha kapsamlı bir 

manadadır. Ölmeyenleri de bayılıp düşerek ölenleri de kapsar. Sura ikinci 

üfleme gerçekleşince ölmüş olanlar dirilir, bayılmış olanlar ayılır. Bu bayılma 

Musa aleyhi's-selâm dışındaki nebiler için söz konusu olur. Çünkü Musa 

aleyhi's-selâm hakkında bir tereddüt varid olmuştur. Eğer bu bayılanlardan 

değilse, Tur dağındaki bayılması buna sayılmıştır. Bu da O’nun hakkında 

büyük bir fazilettir. Lakin onun bu fazileti, Nebimiz Muhammed sallallahu 

aleyhi ve sellem’den üstün olmasını gerektirmez. Çünkü cüz’î bir şey, küllî 
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olanı gerektirmez.” 

Beyhakî dedi ki: “Allah Azze ve Celle peygamberlere (aleyhimu's-selâm) 

ruhlarını iade eder ve onlar şehitler gibi rableri katında diridirler. Sur’un ilk 

üfürülüşünde bayılacak olanlar bayılır. Bu, tam anlamıyla bir ölüm değildir, 

ancak şuurları gider. Şayet Musa aleyhi's-selâm, Allah’ın istisna ettiklerinden 

ise, Allah Azze ve Celle bu durumda onun şuurunu giderir ve Tur gününde 

bayılmasına sayar.” 

Derim ki: eğer “sa’aka” fiiliyle kastedilen ölüm ise, bu açıklama, ayette 

istisna edilenlerin isimleri zikredilen melekler olduğu görüşünün ağır bastığını 

ortaya koyar. Şayet bayılma kastediliyorsa Musa aleyhi's-selâm da meleklerle 

birlikte kastedilmiş olur. İstisna her iki manayı da kapsar. Bayılma manasında 

olursa şehitlerin istisna edilmiş olması doğru olmaz. Çünkü bayılma nebiler 

için hatta rasullerin efendisi için de meydana gelmiştir. Şehitler de öncelikle 

buna dâhil olur. 

Faide: en-Nesefî, Bahru’l-Kelâm’da dedi ki: “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 

der ki: “Yedi şey fâni olmaz: Arş, kürsî, levh, kalem, cennet, ehli olan azap 

melekleriyle cehennem, huriler ve ruhlar.” 

Sûr ve Onunla Görevli Olan Melek 

27- Ebû Dâvûd, “Hasen” kaydıyla; Tirmizî, Nesâî, İbn Hibbân, “Sahih” 
kaydıyla Hâkim, el-Ba’s ve’n-Nuşur’da; Beyhakî ve ez-Zuhd’de İbnu’l-
Mubârek, Abdullah b. Amr radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyorlar: “Bir 
bedevi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e sûr hakkında sordu. Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َقْرن  يُْنَفُخ ِفيهِ 

“Sûr, içine üflenen bir boynuzdur.”17 

                                                

17 Sahih. Ebû Dâvûd (4742) Tirmizî (2430, 3244) Dârimî (2840) Ahmed (2/219) 
İbnu’l-Mubarek Zuhd (1599) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (11312) İbn Hibbân (7312) Hâkim 
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28- Ahmed ve Taberânî ceyyid isnad ile Zeyd b. Erkam radiyallahu 
anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: 

 َوأَْصَغى َجْبَهَتهُ  َوَحَنى اْلَقْرنَ  اْلَتَقمَ  َقدِ  اْلَقْرنِ  َوَصاِحُب  أَْنَعمُ  َكْيَف 
ْمعَ   َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسولِ  أَْصَحاُب  َذِلَك  َفَسِمعَ  َقاَل  يُْؤَمرُ  َمَتى السَّ
 َحْسُبَنا ُقولُوا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسولُ  َفَقاَل  ،َعَلْيِهمْ  َفَشقَّ  َوَسلَّمَ 
 اْلَوِكيُل  َوِنْعمَ  اَّللُ 

“Boynuz sahibi boynuzu ağzına almış, alnını yere eğmiş, kulağını 
Allah’ın emrine vermiş ve sûra üflemek için emir beklerken ben nasıl 
rahat yaşayabilirim?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabı bunu 
işitince onlara ağır geldi. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurdu: 

“Allah bize yeter, O ne güzel el-Vekîl’dir” deyin.”18 

29- Ahmed, el-Mustedrek’te; Hâkim, el-Ba’s’ta; Beyhakî ve el-Evsat’ta; 
Taberânî, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyorlar: “Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

ورِ  َوَصاِحُب  أَْنَعمُ  َكْيَف   َوأَْصَغى َجْبَهَتهُ  َوَحَنى اْلَقْرنَ  اْلَتَقمَ  َقدِ  الصُّ
 َكْيَف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  أَْصَحاُب  َقاَل  رُ يُْؤمَ  َمَتى َيْنَتِظرُ  ِبَسْمِعهِ 
ِ؟ َرُسوَل  َيا َنُقولُ  ُ  َحْسُبنَا ُقولُوا َقاَل  اَّللَّ  َتَوكَّْلَنا اَّللَِّ  َعَلى اْلَوِكيُل  َوِنْعمَ  اَّللَّ

“Sur sahibi boynuzu ağzına almış, alnını yere eğmiş, kulağını 
Allah’ın emrine vermiş ve sûra üflemek için emir beklerken ben nasıl 

                                                

(2/436, 506, 4/560) Beyhakî el-Ba’s (242) 
18 Sahih ligayrihi. Ahmed (4/374) Taberânî (5/195) ed-Dânî Sunenu’l-Varide Fi’l-

Fiten (719) 
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rahat yaşayabilirim?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabı dediler 
ki: “Ne söyleyelim ey Allah’ın rasulü!” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurdu: 

“Allah bize yeter, O ne güzel el-Vekîl’dir, Allah’a tevekkül ettik” 
deyin.”19 

30- Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî benzerini Ebu Said el-Hudrî radiyallahu 
anh’den rivayet ettiler.20 

31- Ebu Nuaym, Cabir radiyallahu anh’den benzerini rivayet etti.21 

32- “Sahih” kaydıyla, Hâkim Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 

ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

ورِ  َصاِحِب  َطْرَف  ِإنَّ   اْلَعْرِش  َنْحوَ  َيْنظُرُ  ُمْسَتِعد   ِبهِ  ُوك َِل  ُمذْ  الصُّ
يَّانِ  ْوَكَبانِ كَ  َعْيَنْيهِ  َكأَنَّ  َطْرُفُه، ِإَلْيهِ  َيْرَتدَّ  أَنْ  َقْبَل  يُْؤَمرَ  أَنْ  َمَخاَفةَ   ُدر ِ

“Muhakkak ki Sur sahibi onunla görevlendirildiğinden beri bakışı 

kendisine döndürülmeden emrolunması korkusuyla gözünü ayırmadan 

arş tarafına bakmaya devam etmektedir. İki gözü sanki parlayan iki 

parlak yıldız gibidir.”22 

34- Kurtubî dedi ki: “Âlimlerimiz dediler ki: Ümmetler Sûr’a üfleyecek 

                                                

19 Sahih ligayrihi. Ahmed (1/326) İbn Ebî Şeybe (6/76) Hâkim (4/603) Taberânî 
(12/128) Taberânî Evsat (3676) İbnu’l-A’rabi Mu’cem (353, 522, 1299) İbn Bişran 
Emali (702) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Ehval (53) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur () 

20 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (3/7, 73) İbn Ebi’d-Dunya 
el-Ehvâl (50) İbn Hibbân (3/106) Hâkim (4/604) Humeydi (754) İbnu’l-Mubarek Zühd 
(1597) Abd b. Humeyd (886) Tirmizî (2431, 3243) İbn Mâce (4273) Taberânî Evsat 
(2/286) Taberânî Mu’cemu’s-Sagir (45) Ebû Ya'lâ (2/340) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(5/105,7/130, 312) 

21 Sahih. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (3/22) Ebu Amr ed-Dânî Sunenu’l-Varide Fi’l-
Fiten (720)  

22 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (4/603) Ebu’ş-Şeyh el-Azame (391) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/99) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Ehval (46) 
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olanın İsrafil aleyhi's-selâm olduğunda söz birliği etmişlerdir.”23 

41- İbn Mende Musned’inde sahih isnad ile İbn Mes’ud radiyallahu 

anh’den şöyle dediğini rivayet etmiştir: 

ورُ   ِفيهِ  يُْنَفخُ  ْرنِ اْلقَ  َكَهْيَئةِ  الصُّ

“Sûr; içine üflenen bir boynuz şeklindedir.”24 

Sûr’a İki Üflenişin Arasında Olacaklar 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َلُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبْيَن َذِلَك 

“Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O'na aittir.” 

(Meryem 64) 

43- Hennad es-Serî, ez-Zuhd’de Ebu’l-Âliye rahimehullah’tan bu ayet 

hakkında şöyle dediğini rivayet ediyor: 

 النَّْفَخَتْينِ  َبْينَ  َما

“Sur’a iki üfürülüş arası kastediliyor.”25 

44- Buhârî ve Muslim, Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet 

ediyorlar: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

                                                

23 Kurtubi et-Tezkira (593) 
24 Sahih mevkuf. Taberânî (9/353) Musedded’in Musned’inden naklen; İbn Hacer 

Metalibu’l-Aliye (4540) Busayri İthaf (7677) 
25 Hasen maktu. Hennad Zühd (319) Taberî Tefsir (15/582) 
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ا؟ َقاَل أََبْيُت َيا أََبا ُهَريْ  َقالُوا َما َبْيَن النَّْفَخَتْيِن أَْرَبُعونَ  َرَة أَْرَبُعوَن َيْوما
؟ َقاَل أَبَ أَْربَ  َقالُوا ا؟ َقاَل أََبْيُت َقالُوا أَْرَبُعوَن َسَنةا ثُمَّ يُْنِزُل  َقاَل  ْيُت ُعوَن َشْهرا

َماِء َماءا َفَيْنُبُتوَن  ُ ِمَن السَّ ْنَساِن َشْيء  ِإَلَّ َلْيَس ِمَن اْلِ  َكَما َيْنُبُت الَبْقُل اَّللَّ
ا وَ  َيْبَلى َنِب ِإَلَّ َعْظما ا َوُهَو َعْجُب الذَّ  َوِمْنُه يَُركَُّب الَخْلُق َيْوَم الِقَياَمةِ  اِحدا

“İki sûr üfürülmesi arasında kırk vardır.” Oradakiler: “Ey Ebâ 

Hureyre! Kırk gün mü?” diye sordular. “Bir şey diyemem!” dedi. “Kırk ay mı?” 

dediler. “Bir şey diyemem!” dedi. “Kırk yıl mı?” dediler. “Bir şey diyemem!” 

dedi.  

“Sonra Allah semâdan su indirecek ve insanlar sebze biter gibi 

bitecekler. İnsanın çürümeyecek hiç bir yeri yoktur. Yalnız bir kemik 

müstesna ki, o da kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet gününde halk 

ondan derlenip toplanacaktır.”26 

45- Ahmed, hasen isnad ile Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den 

rivayet ediyor: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ْنَسانِ  ِمنَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  التَُّراُب  َيْأُكُل   َما َوِمْثُل  ِقيَل  َذَنِبهِ  َعْجَب  ِإَلَّ  اْْلِ
ةِ  ِمْثُل  َقاَل  اَّلِل؟ َرُسوَل  َيا ُهوَ   َتْنُبُتونَ  ِمْنهُ  َخْرَدٍل، َحبَّ

“Toprak insandan kuyruk sokumu dışında her şeyini yer.” Denildi ki: 

“O ne gibi olur ey Allah’ın rasulü?” Buyurdu ki: 

“Hardal tanesinden biter gibi biterler.”27 

                                                

26 Sahih. Buhârî (4814, 4935) Muslim (2955) 
27 Hasen ligayrihi. Ahmed (3/28) İbn Hibbân (7/410) Hâkim (4/652) Ebû Ya'lâ 

(2/523) İbn Ebi Davud el-Ba’s (17) 
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46- İbnu’l-Mubarek, Selman radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet 

etmiştir: 

ايَ  أَْرَبِعينَ  اْلَبْعِث  َقْبَل  النَّاُس  يُْمَطرُ   ْوما

“İnsanların üzerine dirilişten önce kırk gün yağmur yağar.”28 

47- İbn Ebi Davud, el-Ba’s’ta Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 

ediyor: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ورِ  ِفي يُْنَفخُ  ورُ  الصُّ َمَواِت  ِفي َمنْ  َفَصِعَق  اْلَقْرنِ  َكَهْيَئةِ  َوالصُّ  السَّ
ا أَْرَبُعونَ  النَّْفَخَتْينِ  َوَبْينَ  اْْلَْرِض  ِفي َوَمنْ  ُ  َفُيْمِطرُ  َعاما  ِتْلَك  ِفي اَّللَّ

ا اْْلَْرَبِعينَ  ْنَسانِ  َوِمنَ  اْلَبْقُل  َتْنُبُت  َكَما اْْلَْرِض  ِمنَ  َفَيْنُبُتونَ  َمَطرا  َعْظم   اْْلِ
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجَسُدهُ  يَُركَُّب  َوِفيهِ  ْنِبهِ ذَ  َعْجُب  اْْلَْرُض  َتْأُكُلهُ  ََل 

“Sûr’a üflenir, sûr boynuz şeklindedir. Göklerde ve yerde olanlar 

bayılırlar. İki üfürülüş arasında kırk sene vardır. Allah bu kırk senede 

yağmur yağdırır ve yerden tıpkı baklanın bitmesi gibi biterler. İnsanın bir 

kemiği vardır ki yer onu yemez. O kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet 

gününde bedeni ondan meydana getirilir.”29 

48- İbn Ebi Asım, es-Sunne’de Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 

ediyor: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

نب عجب ِإَلَّ  اْلَْرض َتْأُكله آدم اْبن كل  َماء اَّلل َويُْرسل يْنبت الذَّ
 اَّلل أرسل اْلجساد خرجت ِإذا َحتَّى اْلخضر َنَبات ِمْنهُ  فينبتون اْلَحَياة

                                                

28 Buhârî'nin şartına göre sahih. İbnu’l-Mubarek Zühd (1607) 
29 Sahih. İbn Ebi Davud el-Ba’s (42) İbn Mende el-İman (811) kırk sene lafzı şazdır. 
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 ِفي يْنفخ ثمَّ  الط رف من َصاحبه ِإَلى أْسرع روح كل َفَكانَ  اْْلَْرَواح
ور  {ينظُرونَ  قيام هم َفِإذا} الصُّ

“Her âdemoğlunu toprak yer, ondan ancak kuyruk sokumu 

kemiğini yemez. İnsan ondan biterek diriltilir. Allah hayat suyu yağdırır. 

Bu yağmurla yeşil bitkiler gibi biterler. Ta ki cesetler meydana çıkar ve 

Allah ruhları gönderir. Her ruh sahibine göz açıp kapamaktan daha hızlı 

bir şekilde ulaşır. Sonra sura üflenir de ayakta durur halde bakınırlar.”30 

51- Ahmed, Ebû Ya'lâ ve Beyhakî, Enes radiyallahu anh’den rivayet 

ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َعَلْيِهمْ  َتِطشُّ  َماءُ َوالسَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاُس  يُْبَعُث 

“İnsanlar kıyamet gününde diriltilirler ve sema üzerlerine zayıf bir 

yağmur yağdırır.”31 

Uyarı 

Kurtubî şöyle demiştir: “Ebu Hureyre radiyallahu anh’ın “Bir şey 

diyemem” sözü şu şekilde yorumlanır: 

Birincisi: Bunun anlamı bunu açıklamaktan çekinmiştir. Buna göre onun 

yanında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den işitmiş olduğu bir bilgi 

vardı. 

İkincisi: Bunun anlamı; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bu 

konuda sormadım demektir. Buna göre bu konuda bir bilgisi yoktu.  

Birinci açıklama daha kuvvetlidir. Zorunluluk olmadığı için bu bilgiyi 

                                                

30 Buhârî'nin şartına göre sahih. İbn Ebi Asım es-Sunne (891) 
31 Hasen ligayrihi. Ahmed (3/266) Ebû Ya'lâ (7/99) Dulabi el-Kuna (1573) Hadisu 

Ebi Bekr el-Enbari (24) Beyhakî Şuabu’l-İman (1/314) Deylemi (8770) 
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açıklamamıştır. Nitekim diğer rivayette iki üfürülüş arasında kırk sene olduğu 

belirtilmiştir.” 

52- Hafız İbn Hacer dedi ki: “Ebu Hureyre radiyallahu anh’den gelen 

rivayetlerde iki üfürülüş arasında ne kadar zaman olduğuna dair bilgisi 

olmadığı geçmiştir.” 

53- İbn Merduye ceyyid isnadla Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 

ediyor; ona: “Kırk nedir?” dediklerinde: “Bu şekilde işittim” demiştir. 

54- İbn Cerir (et-Taberî) Katade rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet 

etti:“İki üfürülüş arasında kırk sene olduğu görüşünde idiler.” 

El-Halîmî dedi ki: “Rivayetler, iki üfürülüş arasında kırk sene olduğu 

hususunda birleşmektedir. Birinci üfürülüşte Allah diri olan herkesi öldürür, 

ikincisinde de Allah bütün ölüleri diriltir.” 

Uyarı: 

Sur hadisinde Allah Teâlâ’nın: “Bugün mülk kimindir?” sözünün iki 

üfürülüş arasında olacağı, kimsenin cevap vermeyeceği geçmiştir. en-

Nehhâs, Meâniyu’l-Kur’ân’da, İbn Mes’ud radiyallahu anh’ın şöyle dediğini 

rivayet etti:  

“Bu hitap haşirden sonra olacaktır.” Kendisi de bu görüşü tercih etti. 

Kurtubi ise ilk görüşü tercih etmiştir. 

Hafız İbn Hacer dedi ki: “Bu hitabın iki defa gerçekleşecek olması ile bu 

iki görüşün arasını bulmak mümkündür.”  

Denildi ki: “Bu hitap cennette olacak, cennet halkı da: “Vahid ve Kahhar 

olan Allah’ındır” diye cevap vereceklerdir. 
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Diriliş İçin Sura Üfürülmesi, İnsanların, Hayvanların 

ve Kuşların Dirilmeleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ظُُرونَ َينْ  ِقَيام   ُهمْ  َفِإَذا أُْخَرى ِفيهِ  نُِفخَ  ثُمَّ 

“Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa 
kalkmış bakıyorlar!” (Zumer 68) 

ورِ  ِفي يُْنَفخُ  َيْومَ  ا َفَتْأتُونَ  الصُّ  أَْفَواجا

“Sur’a üfürüldüğü gün siz bölük bölük geleceksiniz.” (Nebe 18)  

ورِ  ِفي َونُِفخَ   َيْنِسُلونَ  َرب ِِهمْ  ِإَلى اْْلَْجَداِث  ِمنَ  ُهمْ  َفِإَذا الصُّ

“Nihayet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden 
Rablerine doğru çıkarlar.” (Yasin 51) 

اِجَفةُ  َتْرُجُف  َيْومَ  اِدَفةُ  َتْتَبُعَها * الرَّ  الرَّ

“O sarsıntının sarsacağı gün, arkasından onu artçısı izleyecek.” 
(Nâzi’ât 6, 7) 

 أَْمَثالُُكمْ  أَُمم   ِإَلَّ  ِبَجَناَحْيهِ  َيِطيرُ  َطاِئرٍ  َوََل  اْْلَْرِض  ِفي َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما
ْطَنا َما  يُْحَشُرونَ  َرب ِِهمْ  ِإَلى ثُمَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  اْلِكَتاِب  ِفي َفرَّ

“Yeryüzünde yürüyen hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş 
yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik 
bırakmadık. Sonra onlar ancak Rablerine toplanacaklardır.” (En’âm 38) 
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55- Beyhakî, Ali b. Ebi Talha yoluyla İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan 
rivayet ediyor:  

اِجَفةُ  ْرُجُف تَ  َيْومَ } قوله في  َتْتَبُعَها} اْلولى النَّفخة يقول{ الرَّ
اِدَفةُ   الثانية النَّفخةُ  يقول{ الرَّ

“O sarsıntının sarsacağı gün” (Naziat 6) ayetinde kastedilen sura ilk 
üfürülmesidir. “Arkasından onu artçısı izleyecek” (Naziat 7) ayetinde 
kastedilen de sura ikinci defa üfürülmesidir.”32 

56- Taberânî, hasen isnad ile el-Mikdam b. Ma’dikerib radiyallahu 
anh’den rivayet ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu işittim: 

ْقطِ  َبْينَ  َما يُْحَشرُ  ْيخِ  ِإَلى الس ِ  ةِ اْلِقَيامَ  َيْومَ  اْلَفاِني الشَّ

“Kıyamet gününde düşük çocuktan piri faniye kadar herkes 
haşredilecektir.”33 

El-Halîmî ve Kurtubî dediler ki: “Burada düşük çocuk ile kastedilen 
kendisine ruh üflendikten sonra düşen çocuklardır.” 

Uyarı: 

Sûr’a kaç defa üfleneceği konusunda ihtilaf edilmiştir. Denildi ki: üç defa 
üflenir. Birincisi korku üflemesi, ikincisi bayılma üflemesi, üçüncüsü diriliş 
üflemesidir. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ورِ  ِفي َونُِفخَ  َماَواِت  ِفي َمنْ  َفَصِعَق  الصُّ  ِإَلَّ  اْْلَْرِض  ِفي َوَمنْ  السَّ
                                                

32 Hasen. Taberî Tefsir (24/65) Buhârî (Muallak olarak 8/108) Beyhakî el-Ba’s ve’n-
Nuşur (251) Fethu’l-Bari (8/556) 

33 Hasen. Taberânî (20/256, 280) Ebu Nuaym Sıfatu’l-Cenne (258) el-
Muhallisiyyat (2948) Vahidî el-Vasit (233) Begavi Mu’cem (2126) Beyhakî el-Ba’s 
(999) İbn Asakir Tarihu Dımeşk (5/92, 60/193) Deylemi (8785) 
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ُ  َشاءَ  َمنْ   َيْنظُُرونَ  ِقَيام   ُهمْ  َفِإَذا أُْخَرى ِفيهِ  نُِفخَ  ثُمَّ  اَّللَّ

“Cibril aleyhi's-selâm’a: “Sûr'a üflenince, Allah'ın diledikleri 
müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra 
ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış 
bakıyorlar!” (Zumer 68) Bu İbnu’l-Arabî’nin tercih ettiği görüştür.34 Uzunca sur 
hadisi daha önce geçti ve orada açıklama vardır. 

Denildi ki: Sadece iki üfleme vardır. Korku üflemesi ve bayılma üflemesi 
birbirini gerekli kılan iki durumdur. Üflemeyi işitince korkarlar ve korkudan 
ölürler. Kurtubi bu görüşü doğru bulmuş ve bayılma üflemesinde istisna 
yapıldığı gibi, korku üflemesinde de istisna yapılmış olmasını delil getirmiştir. 
Bu da ikisinin aynı üfleme hakkında olduğunu gösterir.35 

El-Halîmî dedi ki: “Allah insanların yırtıcı hayvanların karınlarında, su 
hayvanlarında, yerin altında olan, ateşte yanan, suda boğulan, güneşin 
etkisiyle çürüyen, rüzgârda dağılan bedenlerini bir araya getirdikten sonra 
sadece bir defa diriliş üflemesi olacaktır. Onlar bir araya getirilip her beden 
kendi özelliklerinde ve renginde tamamlanınca geriye sadece ruhlarının 
suretlerine girmesi kalacaktır. İsrafile emredilecek, o da suru üfleyecek, 
böylece her ruh Allah’ın izniyle kendi bedenine girecektir.”36  

İbn Hazm garip bir görüş belirterek sura dört defa üfleneceğini 
söylemiştir.37 

Faide: Kurtubî dedi ki: “Şayet: “Ölüler diriliş üflemesini nasıl işitecekler?” 
diye sorulacak olursa şöyle cevap veririm: Diriliş üflemesi uzun sürecek ve 
başlangıcı diriltmek için olacak, bundan sonra kabirlerden dolayı hissedilen 
sıkmanın kalkması için olacaktır. Diriltmek için olanı işitmeyen, kabir 
sıkmasının kalkması için olanı işitecektir. Surun ilk üflenmesi anındaki 
dehşetle ruhlar tarafından işitilmesi muhtemeldir.38 

                                                

34 Bkz.: Kurtubi et-Tezkira (1/356) Fethu’l-Bari (11/377) 
35 Bkz.: Kurtubi et-Tezkira (1/356) Fethu’l-Bari (11/377) 
36 Bkz.: Kurtubi et-Tezkira (1/357) 
37 Bkz.: Fethu’l-Bari (1/377) 
38 Bkz.: Kurtubi et-Tezkira (1/392) 
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Mahşer Yeri Neresidir? 

62- Hâkim ve Beyhakî Muaviye b. Hayde radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

امِ  ِإَلى ِبَيِدهِ  َوأَْوَمأَ  َهُهَنا تُْحَشُرونَ   الشَّ

“Burada haşredilirsiniz.” Eliyle Şam’a doğru işaret etti.”39 

65- Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ’da Vehb b. Munebbih rahimehullah’tan 
şöyle dediğini rivayet etti: 

 َعْرِشي، َعَلْيِك  َْلََضَعنَّ  اْلَمْقِدِس  َبْيِت  ِلَصْخَرةِ  َتَعاَلى اَّللُ  َقاَل 
ا َيْوَمِئذٍ  َداُودُ  َوَلَيْأِتَينَِّك  َخْلِقي، َعَلْيِك  َوَْلَْحُشَرنَّ   َراِكبا

“Allah Teâlâ beytu’l-Makdis’teki kayaya dedi ki: “Arşımı senin üzerine 
koyacağım, mahlûkatı üzerinde haşredeceğim, o gün Davud sana binekli 
olarak gelecek.”40 

66- Beyhakî, Vehb b. Munebbih rahimehullah’tan, “Birden, toprağın 
üzerinde olurlar.” (Naziat 14) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 اْلَمْقِدِس  ِبَبْيِت  ِهَي 

“Orası Beytu’l-Makdis’tir.”41 

                                                

39 Sahih. Ahmed (4/544, 5/3) Tirmizî (2424) Hâkim (4/643) Taberânî (19/426) 
Ru’yani (936) 

40 Sahih maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/66) Kurtubi et-Tezkira (1/233) 
41 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.702) Taberî Tefsir (24/78) Sa’lebi el-Keşfu 

ve’l-Beyan (10/126) Beyhakî Şuab (1/315) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (253) İbnu’l-
Murecca Fadailu Beyti’l-Makdis (s.348) 
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Kıyamet Sahneleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ْمُس  ِإَذا َرْت  الشَّ َرْت  اْلِجَبالُ  َوِإَذا * اْنَكَدَرْت  النُُّجومُ  َوِإَذا  * ُكو ِ   ُسي ِ
َلْت  اْلِعَشارُ  َوِإَذا* َرْت  اْلِبَحارُ  َوِإَذا * ُحِشَرْت  اْلُوُحوُش  َوِإَذا * ُعط ِ  * ُسج ِ

َجْت  النُُّفوُس  َوِإَذا  ُزو ِ

“Güneş dürüldüğünde, yıldızlar karardığında, dağlar 
yürütüldüğünde, gebe develer başıboş bırakıldığında, yabanî hayvanlar 
toplandığında, denizler tutuşturulduğunda, nefisler eşleştirildiğinde” 
(Tekvir 1-7) 

َماءُ  ِإَذا َرْت  اْلِبَحارُ  َوِإَذا * اْنَتَثَرْت  اْلَكَواِكُب  َوِإَذا * اْنَفَطَرْت  السَّ  ُفج ِ
 بُْعِثَرْت  اْلُقُبورُ  َوِإَذا *

“Gök yarıldığında, yıldızlar dağıldığında, denizler taştığında, 
kabirler altüst edildiğinde” (İnfitar 1-4) 

َماءُ  ِإَذا ْت  السَّ ْت  ِلَرب َِها َوأَِذَنْت  * اْنَشقَّ ْت  اْْلَْرُض  َوِإَذا * َوُحقَّ  * ُمدَّ
 َوَتَخلَّْت  ِفيَها َما َوأَْلَقْت 

“Gök, yarıldığında Rabbine boyun eğer ki, ona yakışan budur ve 
yeryüzü uzatıldığında, içinde olanları dışarıya atıp boşaldığında” (İnşikak 
1-4) 

ِت  َفِإَذا َماءُ  اْنَشقَّ َهانِ  َوْرَدةا  َفَكاَنْت  السَّ  َكالد ِ

“Artık gök yarılıp yağı andıran kırmızı bir gül gibi olduğu zaman.” 
(Rahman 37) 
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َماءُ  َتُكونُ  َيْومَ   َكاْلُمْهلِ  السَّ

“O gün gök, erimiş maden gibi olur.” (Meâric 8) 

67- Tirmizî “hasen” kaydıyla İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan rivayet 

ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

ُه أَْن َيْنظَُر ِإَلى َيْوِم القِ  ْمُس َمْن َسرَّ َياَمِة َكأَنَُّه َرْأُي َعْيٍن َفْلَيْقَرأْ ِإَذا الشَّ
َرْت  َماُء اْنَفَطَرْت ا الَوِإذَ  ُكو ِ ْت  سَّ َماُء اْنَشقَّ  َوِإَذا السَّ

“Kıyamet manzaralarını bizzat gözüyle görüyormuş gibi öğrenmek 
isteyen kişi Tekvir, İnfitar ve İnşikak surelerini okusun.”42 

68- Tirmizî “hasen” kaydıyla, Hâkim ve Beyhakî İbn Abbas radiyallahu 

anhuma’dan rivayet ediyorlar: 

َبْتِني َقاَل  ِشْبَت  َقدْ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا َبْكرٍ  أَبُو َقاَل   َوالَواِقَعةُ  ُهود   َشيَّ
ْمُس  َوِإَذا َيَتَساَءلُونَ  َوَعمَّ  َوالُمْرَساَلُت  َرْت  الشَّ  ُكو ِ

“Ebu Bekr radiyallahu anh dedi ki: “Ey Allah’ın rasulü! Yaşlandın.” 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Beni Hud, Vakıa, Murselat, Nebe ve Tekvir sureleri yaşlandırdı.”43 

69- İbn Cerir (et-Taberî), İbn Ebî Hâtim ve Beyhakî Ali b. Ebi Talha 

yoluyla İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyorlar: 

                                                

42 Sahih. Ahmed (2/36) Tirmizî (3333) Hâkim (4/576) el-Elbani es-Sahiha (1081) 
43 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hâkim (2/374) Ziyau’l-Makdisi el-

Muhtare (12/202) Tirmizî (3297) İbn Ebî Şeybe (6/152) Beyhakî Delail (1/357) 
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ْمُس ا ِإَذا} قوله وفي َرْت  لشَّ  َوِإَذا} قوله وفي أَْظَلَمت يقول{ ُكو ِ
َرْت  اْلِبَحارُ  َوِإَذا} قوله وفي َتَغيََّرت يقول {اْنَكَدَرْت  النُُّجومُ   يقول{ ُفج ِ
 َبْعٍض  َعَلى َبْعُضها

“Güneş dürüldüğünde” (Tekvir 1) kavli güneşin ışığı söndüğü zaman 
demektir. “Yıldızlar söndüğünde” (Tekvir 2) kavli kararıp değişmesi demektir. 
“Denizler taştığında” (İnfitar 3) kavli; denizlerin sularının birbirine 
karışmasıdır.”44 

73- Buhârî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

مْ  َرانِ يُ ُس َواْلَقَمُر الشَّ  َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َكوَّ

“Güneş ve ay kıyamet gününde dürülürler.” Bezzar’ın Müsned’indeki 
rivayetinde: “Cehennemde dürülürler” şeklindedir.”45 

74- İbn Cerir (et-Taberî), İbn Ebî Hâtim ve el-Ehvâl’de İbn Ebi'd-Dunyâ, 
Ubey b. Ka’b radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ediyorlar:  

 َضْوءُ  َذَهَب  ِإذْ  أَْسَواِقِهمْ  ِفي النَّاُس  َبْيَنا اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  َقْبَل  آَياٍت  ِستُّ 
ْمِس   َوَقَعِت  ِإذْ  َكَذِلَك  ُهمْ  َفَبْيَنَما النُُّجوُم، َتَناَثَرِت  ِإذْ  َكَذِلَك  ُهمْ  َفَبْيَنَما الشَّ

َكْت  اْْلَْرِض  َوْجهِ  َعَلى َبالُ اْلجِ   َوَفِزَعِت  َواْحَتَرَقْت  َواْضَطَرَبْت  َفَتَحرَّ
                                                

44 Hasen. Taberî Tefsir (24/129, 133, 174) İbn Ebî Hâtim Tefsir (19139) Beyhakî 
el-Ba’s ve’n-Nuşur (314) 

45 Sahih. Buhari (3200) Hâkim (4/576) Abdulhak el-İşbilî el-Ahkâmu’l-Kubra 
(4/170) Bezzar (15/243) Temmam Fevaid (1534) Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (183) 
İbnu’l-Cevzi Meşyeha (s.168) Ebu’l-Abbas el-Asam Musannefat (364) Ebu’l-Fadl 
Salih b. Ahmed, Mesail (2/68) el-Elbani es-Sahiha (124) Sahihu’l-Cami (1643) 
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ْنِس  ِإَلى اْلِجنُّ  ْنُس  اْْلِ َوابُّ  َواْخَتَلَطِت  اْلِجن ِ  ِإَلى َواْْلِ  َوالطَّْيرُ  الدَّ
 َقاَل { ُحِشَرْت  اْلوُحوُش  َوِإَذا} َبْعِض  ِفي َبْعُضُهمْ  َوَماُجوا َواْلَوْحُش 

َلْت  اْلِعَشارُ  َوِإَذا} َلَطْت اْختَ   اْلِبَحارُ  َوِإَذا} أَْهُلَها أَْهَمَلَها َقاَل { ُعط ِ
َرْت  ْنُس  اْلِجنُّ  َقاَلِت  َقاَل { ُسج ِ  ِإَلى َفاْنَطَلُقوا َقاَل  ِباْلَخَبرِ  َنْأِتيُكمْ  َنْحنُ  ِلْْلِ
جُ  َنار   ِهَي  َفِإَذا اْلِبَحارِ  َعِت  ِإذْ  َك َكَذلِ  ُهمْ  َفَبْيَنَما َقاَل  َتأَجَّ  اْْلَْرُض  َتَصدَّ
اِبَعةِ  اْْلَْرِض  ِإَلى َواِحَدةا  َصْدَعةا  ْفَلى السَّ َماءِ  َوِإَلى السُّ اِبَعةِ  السَّ  اْلُعْلَيا السَّ
يحُ  َجاَءْتُهمُ  ِإذْ  َكَذِلَك  ُهمْ  َفَبْيَنَما َقاَل   َفأََماَتْتُهمْ  الر ِ

“Kıyamet kopmadan önce altı alamet gerçekleşir. İnsanlar çarşı 
pazarda iken birden güneşin ışığı söner. Onlar bu haldeyken de dağlar 
yerinden sökülüp yere düşer. Yerde hareket eder, sallanır ve birbirine girer. 
Bu kargaşa ve korku içinde cinler insanlara, insanlar da cinlere sığınırlar. Evcil 
hayvanlar, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirlerine karışırlar. Bu durum şu 
ayetlerde anlatılır: 

“Güneş dürüldüğünde, yıldızlar karardığında, dağlar 
yürütüldüğünde, gebe develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar 
toplandığında, denizler tutuşturulduğunda” (Tekvir 1-6) Denizler 
tutuşturulduğu zaman cinler insanlara: 

“Neler olup bittiğini biz sizin için öğreniriz” derler ve denize doğru 
harekete geçerler. Denize vardıklarında suyunun ateş olup cayır cayır 
yandığını görürler. İnsanlar ve cinler bu haldeyken yeryüzü yedinci kat yerin 
altından yedinci kat göğe kadar bir defa sarsılıp çatlar. Sonrasında bir rüzgâr 
gelip hepsini öldürür.”46 

76- Beyhakî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den (“Bir tabakadan başka bir 

tabakaya geçeceksiniz.” (İnşikak 19) ayeti hakkında) şöyle dediğini rivayet 

                                                

46 Hasen. İbn Ebi’d-Dunya el-Ehval (23) Taberî (24/128)  
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etti: 

َماءُ  ِهَي  َهانِ  َوْرَدةا  َوَتُكونُ  َكاْلُمْهلِ  أَْلَواناا َتُكونُ  السَّ  َوَتُكونُ  َكالد ِ
ُق  َواِهَيةا   َحالٍ  َبْعدَ  َحاَلا  َوَتُكونُ  َوَتَشقَّ

“Burada semânın erimiş maden gibi renklere bürünmesi, yağı andıran 

gül gibi olması, incelmesi ve yarılarak halden hale geçmesi 

kastedilmektedir.”47 

Göklerin ve Yerin Değiştirilmeleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

لُ  َيْومَ  َماَواُت  اْْلَْرِض  َغْيرَ  اْْلَْرُض  تَُبدَّ  اْلَواِحدِ  َّلِلَِّ  َوَبَرُزوا َوالسَّ
ارِ   اْلَقهَّ

“O gün yer başka bir yere dönüştürülür ve gökler de.  Bir ve gücüne 
karşı durulamaz olan Allah'ın huzuruna çıkarılırlar.” (İbrahim 48) 

ا َواْْلَْرُض  َماَواُت  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َقْبَضُتهُ  َجِميعا  ِبَيِميِنهِ  َمْطِويَّات   َوالسَّ

“Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun avucundadır. Gökler O'nun 
sağıyla dürülmüş olacaktır.” (Zümer 67) 

َماءَ  َنْطِوي َيْومَ  ِجل ِ  َكَطي ِ  السَّ َل  َبَدْأَنا َكَما ِلْلُكُتِب  الس ِ  نُِعيُدهُ  َخْلٍق  أَوَّ

                                                

47 Sahih mevkuf. Tefsiru Mucahid (s.716) İbnu’l-Mubarek Zühd (2/101) Taberî 
Tefsir (24/255) Beyhakî El-Ba’s ve’n-Nuşur (318) 
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ا  َفاِعِلينَ  ُكنَّا ِإنَّا َعَلْيَنا َوْعدا

“Sahifelerin dürülmesi gibi göğü düreriz. İlk yaratmaya nasıl 
başladıksa, üzerimize vaad olarak onu öylece iade edeceğiz. Biz 
vâadimizi yaparız.” (Enbiya 104) 

ْت  اْْلَْرُض  َوِإَذا  ُمدَّ

“Ve yeryüzü uzatıldığında” (İnşikak 3) 

ورِ  ِفي نُِفخَ  َفِإَذا  َواْلِجَبالُ  اْْلَْرُض  َوُحِمَلِت  * َواِحَدة   َنْفَخة   الصُّ
 َواِحَدةا  َدكَّةا  َفُدكََّتا

“Artık Sur’a tek bir üfürüşle üfürüldüğünde; yer ve dağlar yüklenip 
bir darbeyle tokuşturulduğunda” (Hakka 13-14) 

 َدكًّا َدكًّا اْْلَْرُض  ُدكَِّت  ِإَذا َكالَّ 

“Hayır; yeryüzü sarsıldıkça sarsıldığı zaman.” (Fecr 21) 

78- Abdurrazzak, Abd b. Humeyd, İbn Cerir (et-Taberî) ve İbn Ebî Hâtim 

Tefsir’lerinde ve Beyhakî sahih isnadla İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, “O 

gün yer başka bir yere dönüştürülür…” (İbrahim 48) ayeti hakkında şöyle 

dediğini rivayet ettiler: 

لُ  َها َبْيَضاءَ  ِبأَْرٍض  تَُبدَّ ة   ُكلُّ  يُْعَمْل  َوَلمْ  َحَرام   َدم   ِفيَها َفْك يُْس  َلمْ  ِفضَّ
 َخِطيَئة   ِفيَها

“Yer tamamen beyaz gümüş olan, haram bir kan akıtılmamış ve 
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üzerinde günah işlenmemiş bir yer ile değiştirilir.”48 

80- İbn Cerir ve Hâkim, diğer bir rivayet yoluyla İbn Mes’ud radiyallahu 

anh’den şöyle dediğini rivayet ediyorlar: 

ةٍ  َسِبيَكةُ  َكأَنََّها َبْيَضاءَ  أَْرٍض   ِفضَّ

“Yeryüzü gümüş bir tabaka gibi olur.”49 

85- İbn Cerir (et-Taberî), Mucahid rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 

etti: 

ة َكأَنََّها أَرض َماَوات فضَّ  َكَذِلك َوالسَّ

“Yeryüzü gümüş gibi olur, gökler de aynı şekilde olur.”50 

87- Buhârî ve Muslim, Sehl b. Sa’d radıyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

 ِقي ٍ َكُقْرَصِة نَ  َلى أَْرٍض َبْيَضاَء َعْفَراءَ يُْحَشُر النَّاُس َيْوَم الِقَياَمِة عَ 
 َلْيَس ِفيَها َمْعَلم  ِْلََحدٍ 

“Kıyamet gününde insanlar kırmızıya çalan beyaz undan mamul 
çörek gibi bir alanın üzerinde toplanacak, orada hiçkimse için (dağ, taş 

                                                

48 Sahih mevkuf. Abdurrazzak Tefsir (1/344) Taberî (13/730) Ebu’ş-Şeyh el-
Azamet (598) Hâkim (4/614) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (144) Beyhakî el-Ba’s ve’n-
Nuşur (258) 

49 Sahih mevkuf. Taberî Tefsir (13/731) İbnu’l-Mubarek Zuhd (388) Sa’lebi el-
Keşfu ve’l-Beyan (8/270) Taberânî (9/205) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (150) İbn Ebi'd-
Dunyâ el-Ehval (146, 260) 

50 Sahih maktu. Taberî Tefsir (13/732) 
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gibi) bir alamet olmayacaktır.”51 

88- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’tan “Birden, toprağın üzerinde 

olurlar.” (Naziat 14) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir. 

 اْلُمْسَتِوي اْلَمَكانُ 

“Düz bir mekân üzerinde olurlar.”52 

90- Hâkim, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini rivayet etti: 

ِت  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا ُ  َوَحَشرَ  اْْلَِديمِ  َمدَّ  ْرُض اْْلَ  ُمدَّ  اْلَخاَلِئَق  اَّللَّ

“Kıyamet günü olduğu zaman yeryüzü derinin gerilerek uzatıldığı gibi 

uzatılır, Allah mahlûkatı onun üzerinde haşreder.”53 

91- Hâkim, ceyyid isnad ile Cabir radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْْلَْرُض  تَُمدُّ  ْحَمنِ  ِلَعَظَمةِ  َمدًّ  َمنْ  ِلَبَشرٍ  َيُكونُ  ََل  ثُمَّ  الرَّ
ا َفأَِخرُّ  النَّاِس  أُوَلى أُْدَعى ثُمَّ  َقَدَمْيهِ  َمْوِضعَ  ِإَلَّ  آَدمَ  َبِني  يُْؤَذنُ  ثُمَّ  َساِجدا
ْحَمنِ  َيِمينِ  َعنْ  َوُهوَ  ِلِجْبِريَل  َهَذا أَْخَبَرِني َرب ِ  َيا َفأَُقولُ  ومُ َفأَقُ  ِلي  الرَّ
 ََل  َساِكت   َوِجْبِريُل  َقاَل  ِإَليَّ  أَْرَسْلَتهُ  أَنََّك  َقطُّ  َقْبَلَها ِجْبِريُل  َرآهُ  َما َواَّللَِّ 

ُ  َيُقوَل  َحتَّى َيَتَكلَّمُ  َفاَعةِ  ِفي ِلي يُْؤَذنُ  ثُمَّ  َصَدَق  اَّللَّ  َرب ِ  َيا َفأَُقولُ  الشَّ
                                                

51 Sahih. Buhârî (6521) Muslim (2790) 
52 Sahih maktu. Taberî Tefsir (24/76) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (252) 
53 Sahih mevkuf. Taberî Tefsir (24/54) Hâkim (4/619) Ebu Bekr eş-Şafii el-

Gaylaniyyat (1125) 
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 اْلَمْحُمودُ  اْلَمَقامُ  َفَذِلَك  اْْلَْرِض  أَْطَراِف  ِفي َعَبُدوكَ  ِعَباُدكَ 

“Kıyamet günü yeryüzü Rahman’ın azametinden dolayı uzatılır. 

Sonra Âdemoğlundan bir beşer için ancak iki ayağını koyabileceği kadar 

bir yer kalır. Sonra ben insanlardan ilk olarak çağırılırım, secdeye 

kapanırım. Sonra bana kalkmam için izin verilir ve derim ki: 

“Ey rabbim! Bana bundan haber ver, - o sırada Cibril Rahman’ın 

sağındadır, vallahi Cibril’i bundan önce hiç böyle görmemişimdir – bunu 

bana gönderdin.” Cibril konuşmadan sessizce durur. Ta ki Allah: “Doğru 

söyledin” der ve benim şefaat etmeme izin verilir. Ben de derim ki: 

“Ey rabbim! Kulların ve sana kulluk edenler yeryüzünün 

etrafındadırlar.” İşte bu Makamu’l-Mahmûd’dur.”54 

92- Buhârî ve Muslim, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den rivayet 

ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُؤَها َواِحَدةا  ُخْبَزةا  الِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَْرُض  َتُكونُ  ارُ  َيَتَكفَّ  َكَما ِبَيِدهِ  الَجبَّ
َفرِ  ِفي ُخْبَزَتهُ  أََحُدُكمْ  َيْكَفأُ   الَجنَّةِ  ِْلَْهلِ  نُُزَلا  السَّ

“Kıyamet günü yeryüzü tek bir ekmek gibi olur. el-Cebbar onu 

cennet halkına ziyafet olarak birinizin ekmeğini yolculukta evirip 

çevirdiği gibi evirip çevirir.”55 

Ed-Dâvudî şöyle demiştir: “Burada misafir için yemekten önce verilen 

ikram kastedilmektedir. Kişi cennete girince değil, cennete ulaştırılacağı 

                                                

54 Buhârî'nin şartına göre sahih. Hâkim (4/614) İbn Ebî Hâtim Tefsir (13370) 
Abdurrazzak Tefsir (2/387) Taberi Tefsir (15/49, 24/232) Sa’lebi, el-Keşfu ve’l-Beyan 
(1/1365) Beyhakî Şuabu’l-İman (1/282) Darimi er-Reddu Ale’l-Cehmiyye (183) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (3/145) İbn Ebi’d-Dunya el-Ehval (150) Nuaym b. Hammad 
Zevaidu’z-Zuhd (2/111) İbn Mende Emali (13) Haris b. Ebi Usame Musned (1131) 

55 Sahih. Buhârî (6520) Muslim (2792) 
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bekletilme yerinde bundan yer.” İbn Berrecan da el-İrşad’da şöyle demiştir: 

“Yer bir ekmeğe dönüştürülür, mü’min ayaklarının önünden ondan yer ve 

Havz’dan içer.” 

Hafız İbn Hacer dedi ki: “Buradan şu faydalar çıkar: Mü’min bekletilme 

yerinde uzun zaman kalması esnasında açlıkla cezalandırılmaz, bilakis Allah 

kudretiyle yeryüzünün tabiatini değiştirir, ayaklarının altından Allah’ın dilediği 

şekilde bir zorluk olmaksızın yerler.” 

93- Hadiste kastedileni İbn Cerir et-Taberî’nin Said b. Cubeyr 

rahimehullah’tan rivayet ettiği şu söz destekler: 

لُ   َقَدَمْيهِ  َتْحِت  ِمنْ  اْلُمْؤِمنُ  َيْأُكُل  َبْيَضاءَ  ُخْبَزةا  اْْلَْرُض  تَُبدَّ

“Yeryüzü beyaz bir ekmeğe dönüştürülür, mü’min ayaklarının altından 

ondan yer.”56 Yine benzerini Muhammed b. Ka’b (el-Kurazî) rahimehullah’tan 

da rivayet etmiştir.57 

94- Beyhakî, İkrime rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

ل  حتى اْلسالمِ  أَهُل  منها َيأُكُل  الُخْبَزة ِمثَل  َبيَضاء اْلَرُض  تَُبدَّ
 َسابالحِ  ِمن َيْفُرَغوا

“Yeryüzü ekmek gibi beyaza çevrilir, İslam ehli hesap bitene kadar 

ondan yer.”58 

96- İbn Cerir (et-Taberî), Ka’b rahimehullah’tan bu ayet (İbrahim 48) 

hakkında şöyle dediğini rivayet ediyor: 

                                                

56 Hasen maktu. Taberî Tefsir (13/735) 
57 Hasen maktu. Taberî Tefsir (13/735) 
58 Sahih maktu. Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (260) 
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َمَواُت  تَِصيرُ  لُ  َقاَل  ارَ النَّ  اْلَبْحرِ  َمَكانُ  َوَيِصيرُ  ِجَناناا السَّ  َغْيَرَها اْْلَْرُض  َوتَُبدَّ

“Gökler cennetlere, deniz bölgeleri cehenneme dönüştürülür ve yer de 

başka bir yer ile değiştirilir.”59 

97- Başka bir rivayet yoluyla İbn Mes’ud radiyallahu anh’den şöyle 

dediğini rivayet ediyor: 

 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َنار   اُكلُّهَ  اْْلَْرُض 

“Kıyamet günü yeryüzü tamamen ateş olur.”60 

99- Beyhakî Ubey b. Ka’b radiyallahu anh’den, “Yer ve dağlar yüklenip 

bir darbeyle tokuşturulduğunda” (Hakka 14) ayeti hakkında şöyle dediğini 

rivayet ediyor: 

ارِ  ُوُجوهِ  َعَلى َغَبَرةا  َيِصيَرانِ   َوَذِلَك  اْلُمْؤِمِنينَ  ُوُجوهِ  َعَلى ََل  اْلُكفَّ
 { َقَتَرة   َتْرَهُقَها َغَبَرة   َعَلْيَها َيْوَمِئذٍ  ُوُجوه  } َوَجلَّ  َعزَّ  َقْولُهُ 

“Yer ve dağlar mü’minlerin yüzlerinde değil, kâfirlerin yüzlerinde toz 

toprak olur. Bu Allah Azze ve Celle’nin şu ayetlerinde belirtilmiştir: 

“Ve o gün, öyle yüzler de vardır ki üzerini toz bürümüştür. Bir zillet 
kaplamıştır.” (Abese 40-41)”61 

100- Mucahid rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

                                                

59 Hasen maktu. Taberî Tefsir (13/735) 
60 Sahih mevkuf. Taberî Tefsir (13/733) Taberânî (9/154) Hennad b. es-Seri Zühd 

(327) 
61 Hasen mevkuf. Hâkim (2/543, 559) 
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اِجَفةُ  َتْرُجُف  َيْومَ } َقْوِلهِ  ِفي  َواْلِجَبالُ  ْرُض اْْلَ  َتْرُجُف  َيُقولُ { الرَّ
ْلَزَلةُ  َوِهَي  اِدَفةُ  َتْتَبُعَها} الزَّ  َواِحَدةا  َدكَّةا  ُدكََّتا َيُقولُ { الرَّ

“O sarsıntının sarsacağı gün.” (Naziât 6) ayeti; yeryüzü ve dağlar 
zelzele ile sarsılacaktır. “Arkasından onu artçısı izleyecek” (Naziât 7) 
Yeryüzü ve dağlar tek bir darbeyle tokuşturulur.”62 

101- Muslim, Sevban radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

 أَْينَ  َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسولِ  ِإَلى اْلَيُهود من ِحْبر   َجاءَ 
لُ  َيْومَ  النَّاُس  َيُكونُ  مَ  اْْلَْرِض  َغْيرَ  اْْلَْرُض  تَُبدَّ  َرُسولُ  َفَقاَل  اَواُت؟َوالسَّ
 اْلِجْسرِ  ُدونَ  الظُّْلَمةِ  ِفي ُهمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ 

“Yahudilerin âlimlerinden biri Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e 
geldi ve dedi ki: 

“Yeryüzünün başka bir yerle değiştirildiği gün insanlar nerede 
olacaklar?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Onlar sırat köprüsünün önünde bir karanlıkta olacaklar.”63 

102- Muslim, Aişe radiyallahu anha’dan şöyle dediğini rivayet ediyor: 

}َيْوَم   َعزَّ َوَجلَّ َم َعْن َقْوِلهِ َسأَْلُت َرُسوَل اَّلِل َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
َماَواُت{ َفأَْيَن َيُكوُن النَّاُس َيْوَمِئٍذ؟ َيا  ُل اْْلَْرُض َغْيَر اْْلَْرِض َوالسَّ تَُبدَّ

                                                

62 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.702) Taberî Tefsir (24/67) Beyhakî el-Ba’s 
ve’n-Nuşur (252) 

63 Sahih. Muslim (315) Taberî Tefsir (1/738, 739) Hâkim (3/481) Beyhakî Delailu’n-
Nubuvve (6/263) 
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َراطِ  اَّلِل َفَقاَل  َرُسوَل   َعَلى الص ِ

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e Allah Azze ve Celle’nin: “O 
gün yer başka bir yere dönüştürülür ve gökler de.” (İbrahim 48) ayetini ve 
o gün insanların nerede olacaklarını sordum. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem:  

“Sıratın üzerinde olacaklar” buyurdu.”64 

104- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُ اْلَْرَض  َمَواِت ِبَيِميِنِه ثُمَّ َيُقوُل أََنا الَمِلُك َويَ  َيْقِبُض اَّللَّ  ْطِوي السَّ
 أَْيَن ُمُلوُك اْلَْرِض 

“Allah yeryüzünü kabzasına alır ve gökleri sağıyla dürer, sonra 
şöyle buyurur: “Ben el-Melik’im! Yeryüzü kralları nerede?”65 

105- Muslim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َماَواِت َيْوَم اْلِقَياَمةِ َيْطِوي اَّللُ َعزَّ َوَجلَّ ال ْأُخُذُهنَّ ِبَيِدِه اْلُيْمَنى ثُمَّ يَ  سَّ
ا َمِلُك ثُمَّ َيُقوُل أََنا الْ  ُرونَ أَْيَن اْلَجبَّ ْطِوي اْْلََرِضيَن ثُمَّ يَ  ُروَن؟ أَْيَن اْلُمَتَكب ِ

ُروَن؟ ِبِشَماِلِه ثُمَّ َيُقولُ  اُروَن؟ أَْيَن اْلُمَتَكب ِ  أََنا اْلَمِلُك أَْيَن اْلَجبَّ

“Allah Azze ve Celle kıyamet günü göklerle yeri dürer. Sonra onları 

sağ eline alır ve şöyle buyurur: “Ben el-Melik’im. Zorbalar nerede? 

Kibirlenenler nerede?” Sonra yerleri diğer eliyle dürer ve şöyle der: “Ben 

                                                

64 Sahih. Muslim (2791) 
65 Sahih. Buhârî (4812) Muslim (2787) 
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el-Melik’im. Zorbalar nerede? Kibirlenenler nerede?”66 

Uyarı 

Gördüğünüz gibi yeryüzünün başka bir yerle değiştirilmesi hakkındaki 
hadisler ihtilaflıdır. İbn Ebi Cemre ilk kavli tercih etmiş ve dünya arzının yok 
olarak onun mevkif (bekletilme yeri)ne çevrileceğine işaret etmiştir. Çünkü o 
gün adalet ve hakkın ortaya çıkma günüdür. Hikmet, bunun gerçekleşeceği 
yerin günah ve zulüm amellerinden temiz olmasını gerektirir. Allah subhanehu 
mü’min kullarına, azametine layık bir yerde tecelli eder.67 

Hafız İbn Hacer dedi ki: “Yeryüzünün değiştirilmesi hakkındaki 
hadislerle yeryüzünün uzatılması, ondan artırılması ve onda eksiltme 
yapılması hakkındaki hadisler arasında bir çelişki yoktur. Çünkü bunların 
tamamı dünya arzı hakkında olacaktır. Lakin mevkif (bekletilme yeri) başka bir 
yerdir. Onlar dünya arzının mevkif yeri ile değiştirilmesinden sonra 
durdurulacaklardır.” 

Yine o yerin bir ekmeğe, toz toprağa ve ateşe dönüştürüleceği 
hakkındaki hadislerde de çelişki yoktur. Bilakis şu şekilde araları bulunur: 
Onun bir kısmı ekmeğe, bir kısmı ateşe döndürülecektir ki Ubey b. Ka’b 
radiyallahu anh’den rivayette bu kısım denizlere tahsis edilmiştir. Kurtubi dedi 
ki: “el-İfsah sahibi bu haberlerin arasını göklerle yerin iki defa değiştirlecek 
olması şeklinde bulmuştur: 

Birincisi: Onun yalnızca özelliklerinin değiştirilmesi. Bu da Sûr’a ölüm 
üflemesi yapılmasından önce olacak, yıldızlar dağılacak, güneş ve ay 
sönecek, sema maden gibi olacak ve başlar üzerine sıyrılacak, dağlar 
yürütülecek, denizler ateşe dönecek, yer sallanıp yarılacak, şekli başka bir 
şekle dönecektir. Sonra iki üfleme arasında gök ve yer dürülecek, gök başka 
bir gökle değiştirilecektir. Bu Allah Teâlâ’nın şu ayetinde geçer: 

 َرب َِها ِبنُورِ  اْْلَْرُض  َوأَْشَرَقِت 

“Yeryüzü, rabbinin nûru ile aydınlanır” (Zümer 69) Yer değiştirilir ve 

                                                

66 Sahih. Muslim (2788) 
67 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/383) 
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derinin gerilmesi gibi gerilerek uzatılır, insanlar yerin üzerinde ve içinde olurlar. 

Yine ikinci bir değiştirilme olur. bu da mahşerde bekletildikleri zaman 
olacaktır. Yer onlara üzerinde oturacakları şekle getirilir. Bu pürüzsüz, gümüş 
gibi beyaz, üzerinde haram bir kanın asla dökülmediği, üzerinde hiç günah 
işlenilmemiş bir yerdir. O zaman insanlar sırat köprüsü için kalkarlar. Sırat 
bütün halkı alacak kadar geniş değildir. Sırat köprüsünden arta kalanlar 
cehennemin kenarında olurlar. O Abdullah (b. Mes’ud) radiyallahu anh’ın 
dediği ateşten olan yerdir. Sıratı geçtikleri zaman cehennemlikler 
cehennemde, cennetlikler ise sıratın ötesinde olurlar. Nebilerin havuzlarına 
gelir ve ondan içerler. Yer temiz bir bazlamaya dönüştürülür. Ayaklarının 
altından yerler. Cennete girişleri esnasında tek bir bazlama gibi olur, cennete 
giren herkes ondan yer. Katıkları cennet öküzlerinin ciğerinin ve balık ciğerinin 
ziyadesidir…”68 

Kıyametin Sarsıntısı 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 أَْثَقاَلَها اْْلَْرُض  َوأَْخَرَجِت  * ِزْلَزاَلَها اْْلَْرُض  ُزْلِزَلِت  ِإَذا

“Yeryüzü, sarsıldıkça sarsıldığında, yeryüzü, içindeki ağırlıkları 
dışarı çıkardığında” (Zilzal 1-2) 

 َوَتَخلَّْت  ِفيَها َما َوأَْلَقْت 

“İçinde olanları dışarıya atıp boşaldığında” (İnşikak 4) 

اَعةِ  َزْلَزَلةَ  ِإنَّ  َربَُّكمْ  اتَُّقوا النَّاُس  َياأَيَُّها  َعِظيم   َشْيء   السَّ

“Ey insanlar! Rabbinizden sakının! Çünkü kıyamet vaktinin 
sarsıntısı müthiş bir şeydir!” (Hac 1) 

                                                

68 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/383-384) 
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ِت  ِإَذا ا اْْلَْرُض  ُرجَّ ِت  * َرجًّ ا اْلِجَبالُ  َوبُسَّ  ُمْنَبثًّا َهَباءا  َفَكاَنْت  * َبسًّ

“Yeryüzü, bir sarsılışla sarsıldığı zaman ve dağlar bir parçalanışla 
parçalandığı zaman, derken toz halinde dağıldığı zaman” (Vakıa 4-6) 

ا اْلِجَبالُ  َوَكاَنِت  َواْلِجَبالُ  اْْلَْرُض  َتْرُجُف  َيْومَ   َمِهيالا  َكِثيبا

“O gün, yer ve dağlar sarsılır. Dağlar da akıcı kum gibi olur.” 
(Muzemmil 14) 

ا َرب ِي َيْنِسُفَها َفُقْل  اْلِجَبالِ  َعنِ  َوَيْسأَلُوَنَك  اَقا َفَيَذُرَها * َنْسفا  عا
ا ا ِفيَها َتَرى ََل  * َصْفَصفا اِعَي  َيتَِّبُعونَ  َيْوَمِئذٍ  * أَْمتاا َوََل  ِعَوجا  ِعَوجَ  ََل  الدَّ

ْحَمنِ  اْْلَْصَواُت  َوَخَشَعِت  َلهُ  ا ِإَلَّ  َتْسَمعُ  َفاَل  ِللرَّ  َهْمسا

“Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: “Rabbim onları ufalayıp 
savuracak. Böylece yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır. Orada ne bir 
iniş, ne de bir yokuş görebileceksin. O gün insanlar, dâvetçiye 
uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık, Rahmân için sesler 
kısılmıştır. Bu yüzden, fısıltıdan başka bir ses işitemezsin” (Tâhâ 105-
108) 

 ِمْنُهمْ  نَُغاِدرْ  َفَلمْ  َوَحَشْرَناُهمْ  َباِرَزةا  اْْلَْرَض  َوَتَرى اْلِجَباَل  نَُسي ِرُ  َوَيْومَ 
ا  أََحدا

“O gün, dağları yerinden götürürüz ve yeryüzünün çırılçıplak 
olduğunu görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın onları mahşerde toplamış 
olacağız.” (Kehf 47) 

َحاِب  َمرَّ  َتُمرُّ  َوِهَي  َجاِمَدةا  َتْحَسُبَها اْلِجَباَل  َوَتَرى  السَّ
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“Dağları görür de, onları durgun sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların 
yürümesi gibi yürümektedirler.” (Neml 88)  

َرِت   َسَراباا َفَكاَنْت  اْلِجَبالُ  َوُسي ِ

“Dağlar yürütülür, seraba dönüşür” (Nebe 20) 

 النَّاُس  َيُكونُ  َيْومَ  * اْلَقاِرَعةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما * اْلَقاِرَعةُ  َما * اْلَقاِرَعةُ 
 اْلَمْنُفوِش  َكاْلِعْهنِ  اْلِجَبالُ  َوَتُكونُ  * اْلَمْبثُوِث  َكاْلَفَراِش 

“Şiddetle çalan? Nedir o şiddetle çalan? O şiddetle çalanın ne 
olduğunu bilir misin? O gün insanlar, darmadağınık gece kelebekleri gibi 
olacak. Dağlar da atılmış yün gibi olacak” (Karia 1-5) 

108- İbn Ebî Hâtim, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: 

َكْت  ِزْلَزاَلَها اْْلَْرُض  ُزْلِزَلِت  ِإَذا  َوأَْخَرَجِت  َهاأَْسَفلِ  ِمنْ  َتَحرَّ
 اْلَمْوَتى َقاَل  أَْثَقاَلَها اْْلَْرُض 

“Yeryüzü, sarsıldıkça sarsıldığında” (Zilzal 1) ayeti yeryüzü alt 
tarafından sarsıldığı zaman demektir. “Yeryüzü, içindeki ağırlıkları dışarı 
çıkardığında” (Zilzal 2) ayetinde kastedilen yeryüzünün ölüleri 
çıkarmasıdır.”69 

109- Firyâbî, Mucahid rahimehullah’ın “Yeryüzü, içindeki ağırlıkları 
dışarı çıkardığında” (Zilzal 2) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir:  

 اْلُقُبورِ  ِفي َمنْ 

                                                

69 Hasen. İbn Ebî Hâtim Tefsir (19433) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (12/113) 
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“Kastedilen kabirlerin içindekileri dışarı çıkarmasıdır.”70 

112- İbn Cerir et-Taberî İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyor: 

ِت  ِإَذا} َقْوَلهُ  ا اْْلَْرُض  ُرجَّ ِت } َقْوَلهُ  َزلْزَلَها َيُقولُ { َرجًّ  اْلِجَبالُ  َوبُسَّ
ا َتْت  َيُقولُ {  َبسًّ ْمِس  ُشَعاعُ  َيُقولُ { ُمْنَبثًّا َهَباءا  َفَكاَنْت } َقْوِلهِ  ِفي َفتًّا ُفت ِ  الشَّ

“Yeryüzü, bir sarsılışla sarsıldığı zaman” (Vakıa 4) ayetinde: “  ”رُجَّتِ 

kelimesi sarsılmak demektir. “Ve dağlar bir parçalanışla parçalandığı 

zaman” (Vakıa 5) ayetindeki: “  .kelimesi; parçalanmak demektir ”َوُبسَّتِ 

“Derken toz halinde dağıldığı zaman” (Vakıa 6) ayetindeki: “ بَ ثًّا َهَباءِ  ُمن ْ ” kavli; 

güneş ışığı içindeki toz zerreleri gibi demektir.”71 

114- İbn Ebî Hâtim, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan: “Dağlar da 
akıcı kum gibi olur” (Muzzemmil 14) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ْمُل ا اِئُل  لرَّ  السَّ

“Kesîben mehîlâ” kavli; akıcı kum demektir.”72 

116- İbn Ebî Hâtim, İbn Ebi Talha yoluyla İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan rivayet ediyor: “Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: 
“Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz, bomboş 
bırakacaktır. Orada ne bir iniş, ne de bir yokuş görebileceksin. O gün 
insanlar, dâvetçiye uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık, 
Rahmân için sesler kısılmıştır. Bu yüzden, fısıltıdan başka bir ses 

                                                

70 Sahih. Taberî Tefsir (24/559) İbn Ebî Hâtim Tefsir (19434) 
71 Hasen. Taberî Tefsir (22/282-284) 
72 Hasen. İbn Ebî Hâtim Tefsir (19023) Taberî Tefsir (23/386) Buhârî (muallak 

olarak 3/209) İbn Hacer Tagliku’t-Ta’lik (4/351) 
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işitemezsin.” (Taha 105-108) ayetleri hakkında dedi ki: 

ا (َقْولُهُ  ا( َقْولُهُ  ُمْسَتِوياا َيُقولُ  )َقاعا  ِفيِه َقْولُهُ  َنَباَت  ََل  َيُقولُ  )َصْفَصفا
ا(   )اْْلَْصَواُت  َوَخَشَعِت ( َراِبَيةا َقْولُهُ  َيُقولُ  )أَْمتاا َوََل ( َواِدياا َيُقولُ  )ِعَوجا

ا (َقْولُهُ  َسَكَنْت  َيُقولُ  وْ  َيُقولُ  )َهْمسا  اْلَخِفيُّ  ُت الصَّ

“Bitkisiz, çıplak kalacak bir şekilde dümdüz eder. Orada artık ne bir 
çukur, ne de bir tümseklik göremezsin. Sesler susmuştur, fısıltıdan başka bir 
şey duyamazsın.”73 

118- İbn Ebî Hâtim, Katade rahimehullah’tan “O gün, dağları yerinden 
götürürüz ve yeryüzünün çırılçıplak olduğunu görürsün.” (Kehf 47) ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 َشَجر   َوََل  ِبَناء   َعَلْيَها َلْيَس 

“Yeryüzünde ne bir bina, ne de bir ağaç göremezsin demektir.”74 

119- Bezzar, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 اْلَْرَض  َيْعِني اْلَبْكرِ  ِقَماَص  ِبُكمْ  َلَتْقِمَصنَّ 

“Muhakkak ki yer sizi dörtnala giden sığırın sıçraması gibi 
sarsacaktır.”75 

                                                

73 Hasen. Taberî Tefsir (16/163-168) Buhârî (7/320 muallak olarak) 
74 Hasen. Taberî Tefsir (15/282) İbn Ebî Hâtim Tefsir (12838) 
75 Hasen. Bezzar (15/151) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih Leyse Mimma Fi’s-

Sahihayn (586, 3076) 
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Uyarı: 

Bu ayetlerde işaret edilen zelzelenin sura ikinci defa üflenmesinden ve 
insanların kabirlerinden kalkmalarından sonra mı yoksa daha önce, ilk üfürme 
esnasında mı olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. El-Halîmî ilkini, İbnu’l-Arabî 
ikincisini tercih etmiştir. Kurtubi ilk üfürmeden önce olmasını tercih etmiş ve 
bunun dünyada meydana gelecek olan, süt emen bebeklerin sütten kesildiği, 
hamilelerin düşük yaptığı kıyamet alametlerinden olduğunu söylemiştir.76 

Birinci görüşe gelince, bunun hakikî değil, korkunun şiddetine dair 
mecaz ve misal verme yoluyla söylenmiş olması ile cevap vermiştir. Şu ayette 
olduğu gibi: “Çocukların saçlarının ağardığı bir gün” (Muzzemmil 17) 
Burada saçın ağarması yoktur, bu şiddetli tedirginlik hakkında mecazdır. Buna 
şöyle delil getirilir: 

121- Ahmed ve “Sahih” kaydıyla; Tirmizî İmran b. Husayn radiyallahu 
anhuma’dan şöyle dediğini rivayet ediyorlar: 

ُ  َصلَّى النَِّبي ِ  َمعَ  ُكنَّا  اتَُّقوا النَّاُس  أَيَُّها َيا} َنَزَلْت فَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
اَعةِ  َزْلَزَلةَ  ِإنَّ  َربَُّكمْ  { َشِديد   اَّللَِّ  َعَذاَب  َوَلِكنَّ } َقْوِلهِ  ِإَلى{ َعِظيم   َشْيء   السَّ

ُ  ُقولُ يَ  َيْوم ؟َذِلَك  َيْومٍ  أَيُّ  َتْدُرونَ أ َقاَل فَ   النَّارِ  َبْعَث  اْبَعْث  َدمَ ِْل  اَّللَّ

“Biz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. “Ey insanlar! 
Rabbinizden sakının! Çünkü kıyamet vaktinin sarsıntısı müthiş bir 
şeydir!” (Hac 1) ayetinden “Fakat Allah’ın azabı çok şiddetlidir” (Hac 2) 
ayetine kadar nazil oldu Buyurdu ki: 

“Bu gün hangi gündür bilir misiniz? Allah Teâlâ’nın Âdem’e: 
“Cehenneme gidecek olanları gönder” dediği gündür.”77 

                                                

76 Kurtubi et-Tezkira (1/377) 
77 Sahih. Tirmizî (3168-69) Ahmed (4/435, 528, 529, 531, 532) Nesâî Sunenu'l-

Kubrâ (11340)) Ru’yânî Musned (69) Hâkim (1/82, 2/254, 418, 4/611) Taberî Tefsir 
(16/449) Taberî Tehzibu’l-Asar (2752) Hasen b. Musa el-Uşeyb Cüz (56) Tayalisi 
(874) Humeydî (831) Taberânî (18/144, 145, 218) Hennad Zühd (197) İbn Ebi’d-
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122- Buhârî ve Muslim, Ebu Said el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُ  َيُقولُ  يَِّتَك  ِمنْ  قم فابعث النار آَدمُ  َيا الِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ  ُذر ِ
 َوِتْسِعينَ  َوِتْسَعةا  ِتْسَعِمائَةٍ  أَْلٍف  ُكل ِ  ِمنْ  َل وقفي النَّاِر؟ َبْعُث  َوَما َرب ِ  َل وقفي

ِغيُر  َيِشيُب  عند ذلكفَ  ويبقي واحد  َحْمَلَها َحْملٍ  َذاِت  ُكلُّ  َوَتَضعُ الصَّ
 َفَشقَّ  َشِديد   اَّللَِّ  َعَذاَب  َوَلِكنَّ  ِبُسَكاَرى ُهمْ  َوَماُسَكاَرى  النَّاَس  َوَتَرى
 َوِتْسَعةا  ِتْسَعِمائَةٍ  ٍف أَلْ  ُكل ِ  ِمنْ  َيا َرُسوَل اَّللِ  َقالُوافَ  النَّاِس  َعَلى َذِلَك 

أَْلٍف  َوَمْأُجوجَ  َيْأُجوجَ  َفَقاَل ِمنْ ويبقي واحد من ذلك واحد؟  َوِتْسِعينَ 
ْعَرةِ اَل ِفي اْْلَُمِم وهل انتم َواِحد   َوِمْنُكمْ  ْوَداءِ  َكالشَّ  اْلَْبَيِض  الثَّْورِ  ِفي السَّ

ْعَرةِ  أَوْ   َودِ اْلَْس  الثَّْورِ  ِفي الَبْيَضاءِ  َكالشَّ

“Allah Azze ve Celle kıyamet günü diyecek ki: “Ey Âdem! 
Zürriyetinden cehenneme gönderilecekleri gönder.” O da diyecek ki: 

“Rabbim! Cehennemliklere gönderilecek olanlar nedir?” Allah 
Teâlâ buyuracak ki: “Her bin kişinin dokuz yüz doksan dokuzudur, 
geriye binde biri kalır.” İşte küçüğün ihtiyarladığı, her hamilenin 
çocuğunu düşürdüğü zaman o zamandır. İnsanları sarhoş göreceksin, 
hâlbuki sarhoş değildirler. Ama Allah'ın azabı şiddetlidir.” (Hac 1-2) Bu, 
ashaba pek şiddetli geldi ve dediler ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Acaba bu (binde bir zat) hangimiz olacak?” Bunun 
üzerine Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Ye'cüc ile Me'cüc'den bin, sizden bir kişi. Sizler ümmetler içinde 
ancak kara öküzün cildindeki beyaz kıl yahut beyaz öküzün cildindeki 

                                                

Dunya el-Ehval (22) 
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siyak kıl kadar değil misiniz?”78 

İkinci görüşün sahibi de dedi ki: “Bu hadis zelzelenin cehenneme 
gönderileceklerin gönderilmesi esnasında olmasına delalet etmiyor, bilakis bu 
gün zelzeleden daha sonra olacaktır. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem sanki 
sura ilk üfürülüş esnasında olan hallerin, Âdem aleyhi's-selâma: 
“Cehennemlikleri gönder” denildiği zaman da yaşanacağını haber veriyor! 
Bunun sura ilk üfürülüş esnasında olanlarla bağlantılı olması gerekmez.79  

Nebî Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Kabrinden 

Herkesten Önce Kalkması 

123- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

لُ  أََنا  اْْلَْرُض  َعْنهُ  َتْنَشقُّ  َمنْ  أَوَّ

“Yeryüzünün kendisine yarılacağı ilk kişi benim.”80 Bunu Muslim ve 
Beyhakî Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet etmişlerdir. 

130- İbnu’l-Mubarek, İbn Lehia yoluyla Ka’b el-Ahbar rahimehullah’tan 
rivayet ediyor: 

ُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َذَكُروا  ِمنْ  َما َكْعب   َفَقاَل  َعاِئَشةَ  ِعْندَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
ونَ  ِبأَْجِنَحِتِهمْ  ْبرَ اْلقَ  َيْضِربُونَ  َمَلٍك  أَْلَف  َسْبُعونَ  َهَبطَ  ِإَلَّ  َيْطُلعُ  َفْجرٍ   َوَيُحفُّ
 أَْمَسْوا َفِإَذا يُْمُسوا َحتَّى َعَلْيهِ  َوُيَصلُّونَ  َقاَل  َوأَْحَسُبهُ  َلهُ  َفَيْسَتْغِفُرونَ  ِبهِ 

ونَ  ِبأَْجِنَحِتِهمْ  اْلَقْبرَ  َيْضِربُونَ  َمَلٍك  أَْلَف  َسْبُعونَ  َوَهَبطَ  َعَرُجوا  ِبهِ  َوَيُحفُّ

                                                

78 Sahih. Buhârî (3348, 4741, 6530, 7483) Muslim (222) 
79 Bkz.: Tezkiratu’l-Kurtubi (1/375-376) 
80 Sahih. Muslim (2278) Ebû Dâvûd (4673) İbn Mâce (4308) Ahmed (2/540) İbn 

Ebî Şeybe (6/317) Beyhakî (9/7, 8) 
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 َحتَّى َوَكَذِلَك  يُْصِبُحوا َحتَّى َعَلْيهِ  َويَُصلُّونَ  َقاَل  َوأَْحَسُبهُ  َلهُ  َوَيْسَتْغِفُرونَ 
اَعةُ  َتُكونَ  ُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َخَرجَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  َفِإَذا السَّ  ِفي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
 َمَلٍك  أَْلَف  َسْبِعينَ 

“Aişe radiyallahu anha’nın yanında Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den 
bahsettiler. Kâ’b rahimehullah dedi ki:  

“Doğan hiçbir fecir yoktur ki mutlaka yetmiş bin melek iner ve kabre 
kanatlarıyla vururlar, onu kuşatır ve akşam oluncaya kadar ona bağışlanma 
dilerler. – zannederim ona salât ederler de dedi – Akşam olunca yükselirler ve 
yetmiş bin melek daha iner, kabre kanatlarıyla vururlar, onu kuşatırlar ve onun 
için sabaha kadar bağışlanma dilerler. – zannederim ona salat ederler de dedi 
– Kıyamet gününe kadar böyle devam eder. Kıyamet günü olduğu zaman 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem yetmiş bin melek arasında (kabrinden) 
çıkar.”81 

Kabirden Kalkışta Neler Söylenilir? 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

 َقِليالا  ِإَلَّ  َلِبْثُتمْ  ِإنْ  َوَتظُنُّونَ  ِبَحْمِدهِ  َفَتْسَتِجيُبونَ  َيْدُعوُكمْ  َيْومَ 

“Allah sizi çağıracağı gün, kendisine hamd ederek çağrısına 
uyarsınız ve çok az kaldığınızı sanırsınız.” (İsra 52) 

ْحَمنُ  َوَعدَ  َما َهَذا َمْرَقِدنَا ِمنْ  َبَعثَنَا َمنْ  يَاَوْيَلنَا َقالُوا  اْلُمْرَسُلونَ  َوَصَدَق  الرَّ

“Derler ki: “Vay başımıza gelene! Bizi uykumuzdan kim kaldırdı? 
Bu, Rahmân'ın vâad ettiğidir. Rasuller gerçekten doğru söylemişler!” 
(Yasin 52) 

                                                

81 Hasen maktu. İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd (1600) Kurtubi et-Tezkira (622) 
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İnsanların Kabirlerinden Niyetlerine, Hevâlarına ve 

Amellerine Göre Diriltilmeleri 

134- Muslim, Cabir radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 

 يُْبَعُث ُكلُّ َعْبٍد َعَلى َما َماَت َعَلْيهِ 

“Her kul, öldüğü hâl üzere diriltilir.”82 

135- (Hâkim, Ahmed ve Taberânî, Fadale b. Ubeyd radiyallahu 
anh’den rivayet ediyorlar): Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: 

 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َعَلْيَها بُِعَث  اْلَمَراِتِب  َهِذهِ  ِمنْ  َمْرَتَبةٍ  َعَلى َماَت  َمنْ 

“Kim şu mertebelerden bir mertebe (Ravilerden Hayve b. Şurayh dedi 
ki: “Yani Allah yolunda nöbet, hac ve benzerleri”) üzere ölürse kıyamet 
gününde onun üzerinde diriltilir.”83 

136- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي أََحد   يُْكَلمُ  َلَ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي  يُْكَلمُ  ِبَمنْ  أَْعَلمُ  َواَّللَّ
مِ  َلْونُ  َواللَّْونُ  دما َيْنَثِعُب  َوُجْرُحهُ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاءَ  ِإَلَّ  ِبيِلهِ َس  ِفي  الدَّ

يحُ   الِمْسِك  ِريحُ  َوالر ِ

                                                

82 Sahih. Muslim (2878) 
83 Sahih. Hâkim (1/491, 2/156) Ahmed (6/19, 20) Taberânî (18/305) Said b. 

Mansur Sunen (2303) Haris b. Ebi Usame Musned (37) İbn Ebi Asım el-Cihad (302) 
İbnu’l-Mubarek Cihad (173) Beyhakî el-Kada ve’l-Kader (122) İbn Asakir Tarih 
(48/290) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (568) 
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“Nefsim elinde olana yemin ederim, Allah yolunda yara alan hiçbir 
kimse yoktur ki – Allah kimin kendisinin yolunda yaralandığını en iyi 
bilendir - mutlaka kıyamet gününde yarasından rengi kan rengi, kokusu 
misk kokan kan aktığı halde gelecektir!”84 

137- Buhârî ve Muslim İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyorlar:  

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقاَل  فَماَت  هُ َناَقتُ  هُ تَوَقَص ا اُمْحِرما  أَنَّ 
نُوهُ  َوِسْدرٍ  ِبَماءٍ  اْغِسُلوهُ  وهُ  َوَلَ  َثْوَبْينِ  ِفي َوَكف ِ ا تُِمسُّ ُروا َوَلَ  ِطيبا  َرْأَسهُ  تَُخم ِ

ياا الِقَياَمةِ  َيْومَ  ْبَعُث يُ  هَفِإنَّ   ُمَلب ِ

“İhramlı bir adamı devesi boynunu kırarak öldürdü. Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Onu su ve sidr ile yıkayın, iki elbise içinde kefenleyin. Ona güzel 
koku sürmeyin ve başını örtmeyin. Zira Allah onu kıyamet gününde 
telbiye eder halde diriltecektir.”85 

  

                                                

84 Sahih. Buhârî (237, 2803) Muslim (1876) 
85 Sahih. Buhârî (1265-67, 1839, 1849-51) Muslim (1206) 
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Herkes Benzerleriyle ve Amelleriyle Haşredilecektir 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َيْعُبُدونَ  َكانُوا َوَما َوأَْزَواَجُهمْ  َظَلُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا

“Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve ibadet etmekte 
olduklarını toplayın.” (Saffat 22) 

َجْت  النُُّفوُس  َوِإَذا  ُزو ِ

“Nefisler eşleştirildiğinde” (Tekvir 7) 

141- Beyhakî, en-Nu’man b. Beşir radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Ömer b. el-Hattab radiyallahu anh’ın şöyle dediğini işittim:  

َجْت  النُُّفوُس  َوِإَذا} ُجالنِ  ُهَما{ ُزو ِ  ِبه َيدُخالنِ  الَعَمَل  َيْعَمالنِ  الرَّ
 قال{ َوأَْزَواَجُهمْ  َظَلُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا} يقول وَسِمعُتهُ  النَّارَ  أو الَجنَّةَ 

 ُضَرَباَءُهم

“Nefisler eşleştirildiğinde” (Tekvir 7) Ayetinde kastedilen aynı ameli 
işleyen iki kişinin o amel sebebiyle cennette veya cehennemde beraber 
olmalarıdır.” Yine şöyle dediğini işttim: 

 “Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve ibadet etmekte 
olduklarını toplayın.” (Saffat 22) Ayetinde kastedilen benzerleridir.”86 

                                                

86 Muslim'in şartına göre sahih. Abdurrazzak Tefsir (3/148, 350) Taberî Tefsir 
(19/519, 24/142) Hâkim (2/560) Sa’lebi el-Keşfu ve’l-Beyan (8/141) Beyhakî el-Ba’s 
ve’n-Nuşur (284) Fethu’l-Bari (6/694) 
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142- Said b. Mansur şu lafızla rivayet etmiştir: 

ُجلِ  َبْينَ  يُْقَرنُ  اِلحِ  الرَّ ُجلِ  َمعَ  الصَّ اِلحِ  الرَّ  َوَبْينَ  اْلَجنَّةِ  ِفي الصَّ
ُجلِ  وءِ  الرَّ ُجلِ  َمعَ  السُّ وءِ  الرَّ  النَّارِ  ِفي السُّ

“Salih kişi salih kişiyle cennette bir araya getirilir, kötü kişi de kötü 
kişiyle beraber cehennemde bir araya getirilir.”87 

143- Beyhakî, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan: “Zalimleri, onların 
aynı yoldaki arkadaşlarını ve ibadet etmekte olduklarını toplayın.” (Saffat 
22) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ediyor: 

 أَْشَباَهُهمْ 

“Kastedilen; benzerleri demektir.”88 

  

                                                

87 Muslim'in şartına göre sahih. Taberî Tefsir (24/142) İbn Ebî Hâtim Tefsir 
(19/146) Vahidi el-Vesit (1282) İbn Ebî Şeybe (7/99) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (296) 

88 Hasen. Taberî Tefsir (19/519) İbn Ebî Hâtim Tefsir (18158) Tefsiru Sufyan es-
Sevri (806) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (285) 
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İnsanların Yalın Ayak, Çıplak ve Sünnetsiz Olarak 

Haşredilmeleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

َل َخْلٍق نُِعيُدهُ   َكَما َبَدْأَنا أَوَّ

“İlk yaratmaya nasıl başladıksa, onu öylece iade edeceğiz.” (Enbiya 
104) 

145- Tirmizî, Buhârî ve Muslim, İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan 

şöyle dediğini rivayet ettiler: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların 

arasında kalktı ve onlara öğüt vererek şöyle buyurdu:  

}َكَما َبَدْأَنا  ى اَّلِل ُحَفاةا ُعَراةا ُغْرَلا َيا أَيَُّها النَّاُس ِإنَُّكْم تُْحَشُروَن ِإلَ 
ا َعَلْيَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِليَن{ أَََل َوإِ  َل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعدا َل اْلَخاَلِئِق يُْكَسىنَّ أَوَّ   أَوَّ

اَلمُ   َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإْبَراِهيُم َعَلْيِه السَّ

“Ey insanlar! Muhakkak ki siz Allah'a yalın ayak, çıplak, sünnetsiz 

olarak haşredileceksiniz. “İlk yaratmaya nasıl başladıksa, üzerimize 

vaad olarak onu öylece iade edeceğiz. Biz va'dimizi yaparız.” (Enbiya 

104) Dikkat edin ki, kıyamet gününde mahlûkatın ilk giydirileni İbrahim 

(aleyhi’s-selâm) olacaktır.”89 

146- Buhârî ve Muslim, Aişe radiyallahu anha’dan şöyle dediğini rivayet 
ettiler: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َساُء  ُحَفاةا ُعَراةا ُغْرَلا ُقْلُت  يُْحَشُر النَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َيا َرُسوَل اَّللِ الن ِ
                                                

89 Sahih. Buhârî (3447) Muslim (2860, 58) Tirmizî (2423) 
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ا يَ  َجاُل َجِميعا َيا  لَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َقاَل َص  ْنظُُر َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض َوالر ِ
 ظَُر َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض َعاِئَشُة اْْلَْمُر أََشدُّ ِمْن أَْن َينْ 

“İnsanlar kıyamet gününde yalınayak, çıplak, sünnetsiz olarak 

haşredilecekler.” Aişe radiyallahu anha dedi ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Kadın ve erkekler beraber olup, birbirlerine bakarlar!” 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Ey Âişe! Mesele birbirlerine bakmaktan daha şiddetlidir.”90 

147- Taberânî ve Beyhakî, Sevde bt. Zem’a radiyallahu anha’dan şöyle 

dediğini rivayet ettiler: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

 ُشُحومَ  َوَبَلغَ  اْلَعَرُق  أَْلَجَمُهمُ  َقدْ  ْرَلا غُ  ُعَراةا  ُحَفاةا  النَّاُس  يُْبَعُث 
ا؟ َبْعُضَنا يُْبِصرُ  َفُقْلُت  اْْلَذانِ   ِمْنُهمْ  اْمِرئٍ  ِلُكل ِ } النَّاُس  ُشِغَل  َفَقاَل  َبْعضا
 {يُْغِنيهِ  َشْأن   َيْوَمِئذٍ 

“İnsanlar yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak diriltilirler. Ter onları 
gemlemiş, kulak memelerine kadar ulaşmıştır.” Dedim ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Avret yerleri ne olacak? Birbirlerine bakarlar!” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“İnsanları bundan alıkoyan meşguliyetleri vardır! “O gün herkesin 
başından aşan işi vardır!” (Abese 37)”91 

                                                

90 Sahih. Buhârî (6527) Muslim (2859) 
91 Sahih. Hâkim (2/559) Taberânî (24/34) Sa’lebî el-Keşfu ve’l-Beyan (10/135) 

Begavi Tefsir (8/340) Vahidi el-Vesit (1278) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (3066) 
Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (265) İbn Beşkuval Gavamidu’l-Esma (1/219) 
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149- Beyhakî, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َعْوَرةِ  ِإَلى َبْعُضَنا أََيْنظُرُ  َزْوَجُتهُ  َفَقاَلْت  ُغْرَلا  ُعَراةا  ُحَفاةا  تُْحَشُرونَ 
 {يُْغِنيهِ  َشْأن   َيْوَمِئذٍ  ِمْنُهمْ  اْمِرئٍ  ِلُكل ِ } َنةُ ُفاَل  َيا َفَقاَل  َبْعٍض؟

“Sizler yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşredileceksiniz.” 
Hanımı dedi ki: 

“Birimiz diğerinin avretine bakmaz mı?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdu ki: 

“Ey fulane! “O gün herkesin başından aşkın işi vardır.” (Abese 37)”92 

Faide: Bu hadislerde geçen “gurlen” kelimesi sünnetsiz olarak demektir. 
Sünnet olma esnasında kesilen deri iade edilecektir. Aynı şekilde hayırlı 
amellerin karşılığı olan nimetleri veya azabın acısını tam olarak tadabilmeleri 
için kıl, tırnak gibi bedeninden ayrılmış olan her parça da iade edilecektir. 

El-Kurtubî dedi ki: “Yalınayak ve çıplak olarak haşredilmelerine dair 
haber, ölülerin kabirlerinde kefenleriyle ziyaretleşmelerine dair haberle 
çelişmez. Çünkü bu berzahta olacak, sonra kabirlerinden çıplak olarak 
kalkacaklardır. Bundan şehitler hariçtir.93 Nitekim ileride bu gelecektir. 

  

                                                

92 Sahih. Hâkim (2/276) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (269) 
93 Bkz.: Kurtubi et-Tezkira (1/409) 
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Ölülerin Kefenleriyle Diriltilmeleri Hakkında 

Gelenler 

152- Ebû Dâvûd, “sahih” kaydıyla Hâkim, İbn Hibbân ve Beyhakî, Ebu 
Said el-Hudrî radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 

ا أَنَّهُ   َسِمْعُت  َقاَل  ثُمَّ  َفَلِبَسَها ُجُددٍ  ِبِثَياٍب  َدَعا اْلَمْوُت  َحَضَرهُ  َلمَّ
 الَِّتي ِثَياِبهِ  ِفي يُْبَعُث  اْلَمي َِت  ِإنَّ  َيُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوَل 
 ِفيَها َيُموُت 

“Ebu Said radiyallahu anh ölüm hastalığında yeni elbiseler istedi ve 
onları giydi. Sonra dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu işittim: 

“Muhakkak ki ölü, içinde öldüğü elbiselerle diriltilir.”94 

153- İbn Ebi'd-Dunyâ hasen isnad ile Muaz b. Cebel radiyallahu anh’den 
rivayet ediyor: “Muaz radiyallahu anh annesini defnetti, onun yeni elbiselerle 
kefenlenmesini emretti ve dedi ki:  

 ِفيَها يُْحَشُرونَ  َفِإنَُّهمْ  َمْوَتاُكمْ  أَْكَفانَ  أَْحِسنُوا

“Ölülerinizin kefenlerini güzel yapın. Zira onlar bu elbiselerle 
haşredilirler.”95 

El-Kurtubî dedi ki: “Bu hadisler haşrin çıplak olacağına dair hadisle 
çelişik görünmektedir. Bazıları bunun zahirini esas almıştır. Çoğunluk bu 

                                                

94 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebû Dâvûd (3114) Hâkim (1/490) 
İbn Hibbân (16/310) Beyhakî (3/384) Beyhakî el-Ba’s (270) İbn Asakir Tarih (20/396) 
el-Elbani es-Sahiha (1671) 

95 Sahih mevkuf. İbn Ebi'd-Dunyâ el-Ehval (224) İbn Ebi'd-Dunyâ en-Nafaka (515) 
İbn Ebî Şeybe (2/468) İbnu’l-Munzir el-Evsat (2985) 
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hadisi şehidin içinde öldürüldüğü elbiseleriyle defnedilmesine ve böylece o 
elbiseleri ve kanıyla haşredilmesine yorumlamışlardır. Ebu Said radiyallahu 
anh şehid hakkındaki hadisi işitmiş ve bunu genele yorumlamıştır.96  

Beyhakî dedi ki: “Bazıları çıplak olarak, bazıları elbisesiyle haşredilir. 
Yahut kabirlerinden içinde öldükleri elbiseleriyle haşredilirler. Sonra haşir 
başladığı zaman (elbise eskiyip dökülür) çıplak olarak haşredilirler. 

Bazıları da hadiste kastedileni ölünün salih ameline yorumlamıştır. 
Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ْير  خَ  َذِلَك  التَّْقَوى َوِلَباُس 

“Ve takva elbisesi! İşte bu daha hayırlıdır.” (A’raf 26)97 

  

                                                

96 Tezkiratu’l-Kurtubi (1/407-408) 
97 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/391) 
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Takva Sahibinin Binekli Olarak, Günahkâr Olanın 

Yürüyerek ve Kâfirin Sürünerek Haşredilmesi 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ْحَمنِ  ِإَلى اْلُمتَِّقينَ  َنْحُشرُ  َيْومَ  ا الرَّ  ِإَلى اْلُمْجِرِمينَ  َوَنُسوُق  * َوْفدا
ا َجَهنَّمَ   ِوْردا

“Takvâ sahiplerini heyet halinde Rahmân'ın huzurunda 
toplayacağımız gün günahkârları da susuz olarak cehenneme 
süreceğiz.” (Meryem 85-86) 

  ُوُجوِهِهمْ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَنْحُشُرُهمْ 

“Kıyamet gününde onları yüzüstü haşrederiz.” (İsra 97) 

 ُوُجوِهِهمْ  َعَلى يُْحَشُرونَ  الَِّذينَ 

“Yüzüstü cehenneme toplanacak olanlar” (Furkan 34) 

156- Beyhakî, İbn Ebi Talha yoluyla İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan 
rivayet ediyor: 

ا ْحَمنِ الرَّ  ِإَلى اْلُمتَِّقينَ  َنْحُشرُ  َيْومَ } َقْولُهُ  ُرْكَباناا  َيُقولُ { َوْفدا
ا َجَهنَّمَ  ِإَلى اْلُمْجِرِمينَ  َوَنُسوُق } ا َيُقولُ { ِوْردا  ِعَطاشا

“Ayetin anlamı: “Bineklere binmiş vaziyette huzurda toplarız ve 
günahkârları da susuz olarak cehenneme süreriz” demektir.”98 

                                                

98 Hasen. Taberî (15/630-631) Beyhakî el-Ba’s (1/317) İbn Hacer Fethu’l-Bari 
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157- İbn Cerir (et-Taberî), Ebu Hureyre radiyallahu anh’den Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

لنَّاُس َعَلى َثالَِث َطَراِئَق َراِغِبيَن َراِهِبيَن َواْثَناِن َعَلى َبِعيٍر يُْحَشُر ا
َتُهُم َوَيْحُشُر بَ  ى َبِعيرٍ َوَثالََثة  َعَلى َبِعيٍر َوأَْرَبَعة  َعَلى َبِعيٍر َوَعَشَرة  َعلَ  ِقيَّ

 ِبيُت َمَعُهْم َحْيُث َباتُواَوتَ  َتِقيُل َمَعُهْم َحْيُث َقالُوا النَّارُ 

“İnsanlar üç grup olarak haşredilirler. Birinci grup bazı şeylerin 
arzusu, bazı şeylerin de korkusu içinde haşredilirler. İkincisi, ikisi bir 
deve üzerinde, üçü bir deve üzerinde, dördü bir deve üzerinde, onu bir 
deve üzerinde olacak şekilde haşredilirler. Geriye kalanları ise ateşler 
içinde haşredilirler.”99 

Hafız İbn Hacer dedi ki: “Bazı şeylerin arzusu, bazı şeylerin de korkusu 
içinde” kavli; mü’minlerin avamı için ilk yoldur. İkişer kişi ve üçer kişi olarak 
haşredilenler fazilet sahipleridir. Bir deveye tek kişi binecek olan 
zikredilmemiştir. Bu da nebiler gibi daha üstün olanlara işaret içindir.”100 

Beyhakî dedi ki: “Bazı şeylerin arzusu içinde” olanlar ebrar (iyilik sahibi) 
kimselere işarettir. “Bazı şeylerin korkusu içinde” olanlar korku ve ümit 
duyguları karışık olanlara işarettir. Ateş içinde haşredilecek olanlar da 
kâfirlerdir.” 

el-Hâlîmî aynısını rivayet etti ve şöyle ekledi: “Ebrar – ki onlar takva 
sahibi olanlardır – cennetin bir yanına geleceklerdir. Korku ve arzu duyguları 
içinde karışık olanları taşıyan develer cennet develerinden de olabilir, kıyamet 
günü haşir için yaratılacak develer de olabilir. İkinci ihtimal daha kuvvetlidir. 
Çünkü onlar korku ile ümit arasındadırlar. Hesap görecekleri yere cennet 
binekleriyle gelmeleri uygun olmaz.”101 

Yine bunların hesap anında günahları bağışlanıp azap edilmeyen 

                                                

(8/427) 
99 Sahih. Buhârî (6522) Muslim (2861) 
100 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/387) 
101 Kurtubi Tezkira (665) 
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kimselere tahsis edilmesi muhtemeldir. Günahlarından dolayı azap görecek 
olanlar ise yaya olarak yürütüleceklerdir. Yine bir süre yürütülüp sonra 
bineklere binmeleri veya binekli olup mahşer yerine yaklaşınca indirilerek 
yürütülmeleri muhtemeldir. Kâfirlere gelince onlar yüzüstü yürütüleceklerdir. 

160- Buhârî ve Muslim, Enes radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:  

“Ey Allah’ın rasulü! Kâfir kıyamet gününde nasıl yüzüstü 
haşrolunacak?” diye soruldu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu 
ki:  

ْجَلْيِن ِفي ا ا َعَلى أَْن يُْمِشَيُه أََلْيَس الَِّذي أَْمَشاُه َعَلى الر ِ ْنَيا َقاِدرا لدُّ
 َعَلى َوْجِهِه َيْوَم الِقَياَمةِ 

“Dünyada onu ayakları üzerinde yürüten, kıyamet gününde onu 
yüzü üzerinde yürütemez mi?”102 

161- “Hasen” kaydıyla Tirmizî, Muaviye b. Hayde radiyallahu anh’den 
rivayet ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

وَن َعَلى ُوُجوِهُكمْ  ْحَشُروَن ِرَجاَلا َوُرْكَبانااِإنَُّكْم تُ   َوتَُجرُّ

“Muhakkak ki sizler kıyamet gününde yaya olarak, binekli olarak 
ve yüzüstü sürünerek haşrolunacaksınız.”103 

162- Ebu Zerr radiyallahu anh’den: “En doğru sözlü olan ve sözleri 
tasdik olunan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

أَنَّ النَّاَس يُْحَشُروَن َثاَلَثةَ أَْفَواٍج َفْوج  َراِكِبيَن َطاِعِميَن َكاِسيَن َوَفْوج  
                                                

102 Sahih. Buhârî (4760) Muslim (2806) 
103 Sahih. Tirmizî (2424) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (11431) Hâkim (4/608) İbn Ebî 

Şeybe (14/142) Ahmed (5/3, 5) Taberânî (19/408) Ru’yani (914) Fesevi Ma’rife 
(2/170) İbn Asakir Tarih (1/94, 178) 
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 ْلَماَلِئَكُة َعَلى ُوُجوِهِهمْ َتْسَحُبُهُم ا

“Kıyamet günü insanlar üç bölük olarak haşredilirler. Bir bölük 
binekli, karınları doymuş ve giyinmiş haldedirler. Bir bölük ise melekler 
tarafından yüzüstü süründürülecekler…”104 

Faide: el-Halîmî ve el-Gazalî binekli olarak haşredilenlerin kabirlerinden 
itibaren binekli olarak haşredileceklerini belirttiler.105 

El-İsmailî dedi ki: “Ancak onlar kabirlerinden durdurulma yerlerine kadar 
yaya yürürler, buradan sonra bineklerine binerler.” Böylece daha önce geçen 
Buhârî ve Muslim’in rivayet ettikleri “Yalın ayak yürürler” hadisiyle arası 
bulunmuştur.106 Beyhakî’nin dediği gibi ilk açıklama daha önceliklidir. 

  

                                                

104 Muslim'in şartına göre sahih. Nesâî (2086) Ahmed (5/164) İbn Ebî Şeybe 
(7/86) Hâkim (2/399, 4/608) Taberânî Mu’cemu’s-Sagir (2/233) Bezzar (9/336) Ebu 
Nuaym Ahbaru İsbehan (2/285) 

105 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/387) 
106 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/387) 
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Kişinin Sürücü ve Şahidi 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َوَشِهيد   َساِئق   َمَعَها َنْفٍس  ُكلُّ  َوَجاَءْت 

“Her bir nefis, yanında bir sürücü ve şahid ile gelmiştir.” (Kâf 21) 

166- Ebu Nuaym, Sabit el-Bunanî’den rivayet ediyor: “Sabit 
rahimehullah Fussilet suresini: “Şüphesiz, “Rabbimiz Allah'tır” deyip, 
sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: 
“Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin!” derler” 
(Fussilet 30) ayetine kadar okudu ve dedi ki: 

اهُ  َقْبِرهِ  ِمنْ  يُْبَعُث  ِحينَ  اْلُمْؤِمنَ  اْلَعْبدَ  أَنَّ  َبَلَغَنا  اللََّذانِ  اْلَمَلَكانِ  َيَتَلقَّ
ْنَيا ِفي َمَعهُ  َكاَنا  الَِّتي ِباْلَجنَّةِ  َوأَْبِشرْ  َتْحَزنْ  َوََل  َتَخْف  ََل  َلهُ  َفَيُقوََلنِ  الدُّ
نُ  َقاَل  تُوَعدُ  ُكْنَت   النَّاَس  َتْغَشى َعِظيَمة   َفَما َعْيَنهُ  اَّللُ  َويُِقرُّ  َخْوَفهُ  اَّللُ  َفُيَؤم ِ
ةِ  ِفي َواْلُمْؤِمنُ  ِإَلَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ   َلهُ  َيْعَمُل  َكانَ  َوِلَما َلهُ  اَّللُ  َهَداهُ  ِلَما َعْينٍ  ُقرَّ
ْنَيا ِفي  الدُّ

“Bize ulaştığına göre mü’min kul kabrinden diriltildiği zaman dünyada 
kendisiyle beraber bulunan iki melek onu karşılar ve şöyle derler: 

“Korkma ve üzülme. Sana vaad olunan cennet ile sevin.” Allah onu 
korkusundan güvene kavuşturur ve gözünü aydın eder. İnsanlar kıyamet günü 
bayıldıklarında Allah kendisini hidayet ettiği ve dünyada O’nun için amel 
ettiğinden dolayı mü’min göz aydınlığı içindedir.”107 

                                                

107 Hasen maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (2/325) 
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Önlerinde Bir İmam Olan Taife 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ِبِإَماِمِهمْ  أَُناٍس  ُكلَّ  َنْدُعو َيْومَ 

“Her insan topluluğunu imamları ile birlikte çağıracağımız o 
günde…” (İsra 71) 

Seleften birisi şöyle demiştir: “Bu Hadis Ashab’ı için en büyük şereftir. 
Çünkü onların imamı Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’dir.” 

169- Ahmed, ez-Zuhd’de İbn Amr radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyor: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َقاَل  اْلُغَرَباُء؟ َوَما ِقيَل  َقاَل  اْلُغَرَباءُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّ  ِإَلى َشْيءٍ  أََحبَّ  ِإنَّ 
اُرونَ  الَمُ  َعَلْيهِ  ِعيَسى ِإَلى يُْجَمُعونَ  ِبِديِنِهمْ  اْلَفرَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  السَّ

“Muhakkak ki Allah’a en sevimli şey gariplerdir.” Denildi ki: 

“Garipler kimlerdir?” Şöyle buyurdu: 

“Dinleriyle kaçanlardır. Onlar kıyamet gününde İsa aleyhi's-
selâm’ın yanında toplanacaklardır.”108 Buhârî bunu İbn Amr radiyallahu 
anhuma’dan mevkuf olarak rivayet etmiştir. 

                                                

108 Hasen ligayrihi. Ahmed Zühd (404) Buhârî Tarih (4/130) Abdullah b. Ahmed 
Zevaidu’z-Zuhd (813) Devraki Musnedi Sa’d b. Ebi Vakkas (94) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (1/25) İbn Batta el-İbane (2/600) Acurri el-Guraba (37) es-Sulemi el-Futuvvet 
(s.15) Beyhakî Zühd (209) el-Hilaiyyat (637) ed-Dânî Sunenu’l-Varide Fi’l-Fiten (160) 
Ebu Tahir es-Silefî Meşihatu’l-Bağdadiye (31) İbn Hacer Garaibu’l-Multekita (266) 
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İnsanların Değişik Suretlerde Haşredilmeleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشةا َضْنكاا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة 
ا *أَْعَمى   َقاَل َرب ِ ِلَم َحَشْرَتِني أَْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيرا

“Kim de zikrimden yüz çevirirse şüphesiz ona sıkıntılı bir yaşam 
vardır ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O: “Rabbim! 
Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!” der” 
(Tâhâ 124, 125) 

 ِفي اْْلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسِبيالا َوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه أَْعَمى َفُهَو 

“Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu 
şaşırmıştır.” (İsra 72) 

ْيَطاُن  َبا ََل َيُقوُموَن ِإَلَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الر ِ
 ِمَن اْلَمس ِ 

“Riba (faiz) yiyenler delilikten şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı 
gibi kalkarlar.” (Bakara 275) 

180- İbn Ebî Hâtim, sahih isnadla İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan, 
(Bakara 275) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

َبا آِكُل   يُْخَنُق  َمْجنُوناا اَمةِ اْلِقيَ  َيْومَ  ُيْبَعُث  الر ِ

“Faiz yiyen kıyamet gününde çarpılmış bir deli olarak diriltilecektir.”109 

                                                

109 Hasen mevkuf. İbn Ebî Hâtim Tefsir (2889) 
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185- İbn Ebi Asım, es-Sunne’de Ebu’d-Derda radiyallahu anh’den Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 أَْجَذمُ  َوُهوَ  َلِقَيهُ  َبْيَعَتهُ  َناِكث   َوُهوَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللََّ  َلِقَي  ِمنْ 

“Kim Allah Azze ve Celle ile biatını bozmuş olarak karşılaşırsa 
cüzzamlı bir halde karşılaşır.”110 

İbn Kuteybe dedi ki: “Kastedilen hakiki manada cüzzam olmasıdır.” 
İbnu’l-A’rabî dedi ki: “Hayırdan mahrum olmaktan kinayedir.” Başkaları: “Eli 
kesik olacaktır” dediler. Bazıları da: “Bunun anlamı mazeretinin olmaması 
demektir” dediler. 

187- “Hasen” kaydıyla; Tirmizî ve Nesâî Amr b. Şuayb’dan, o 
babasından, o da dedesi (Abdullah b. Amr) radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyorlar: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُرونَ  يُْحَشرُ  ر ِ  أَْمَثاَل  الِقَياَمةِ  َيْومَ  الُمَتَكب ِ َجالِ  ُصَورِ  ِفي الذَّ  َيْغَشاُهمُ  الر ِ
لُّ  ى َجَهنَّمَ  ِفي ِسْجنٍ  ِإَلى َفُيَساُقونَ  َمَكانٍ  ُكل ِ  ِمنْ  الذُّ  َتْعُلوُهمْ  بُوَلَس  يَُسمَّ
 الَخَبالِ  ِطيَنةَ  النَّارِ  أَْهلِ  ُعَصاَرةِ  ِمنْ  يُْسَقْونَ  اْلَْنَيارِ  َنارُ 

“Kibirliler kıyamet gününde karıncalar şeklinde, insanların 
suretinde haşredilecektir. Zillet onları her taraftan kuşatacak, 
cehennemde “Bûles” denilen bir zindana sürüklenecekler. Orada da ateş 
boyunduruğu onlara üstün gelecek, onlara cehennem halkının irinleri 
olan “Tıynetu’l-Habâl” içirilecektir.”111 

188- Abdullah b. Ahmed, Zevaidu’z-Zuhd’de Ebu Hureyre radiyallahu 

                                                

110 Hasen. İbn Ebi Asım es-Sunne (1050) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (2562) 
İbn Asakir Tarih (11/161) 

111 Hasen. Ahmed (2/179) Buhârî Edebu’l-Mufred (557) Tirmizî (2492) Nesâî 
Sunenu'l-Kubrâ (11827) Humeydi (598) Abdullah b. Mubarek Zuhd (191) İbn Ebi'd-
Dunyâ et-Tevadu (223) 
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anh’den rivayet ediyor: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

اِرينَ  يَُجاءُ  ِرينَ  ِباْلَجبَّ رِ  ُصوَرةِ  ِفي ِرَجاَلا  َواْلُمَتَكب ِ  النَّاُس  َيَطُؤُهمُ  الذَّ
 يُْذَهُب  ثُمَّ  َقاَل  النَّاِس  َبْينَ  يُْقَضى َحتَّى َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّ  َعَلى َهَواِنِهمْ  ِمنْ 
 ُعَصاَرةُ  َقاَل  ؟ اْلَْنَيارِ  َنارُ  َوَما اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا ِقيَل  َقاَل  اْلَْنَيارِ  َنارِ  ِإَلى ِبِهمْ 
 النَّارِ  أَْهلِ 

“Zorbalar ve kibirliler karınca suretindeki adamlar halinde 
getirilecekler, Allah Azze ve Celle katındaki değersizliklerinden dolayı 
insanlar arasında hüküm verilinceye kadar insanlar onları 
çiğneyeceklerdir. Sonra ateş boyunduruğuna görülecekler.” Denildi ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Ateş boyunduruğu nedir?” Buyurdu ki: 

“Cehennemliklerin irinleridir.”112 

190- Dört Sünen sahipleri ve Hâkim İbn Mes’ud radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 ُخُدوش   أَوْ  ُكُدوح   َوْجِههِ  َوِفي الِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاءَ  يُْغِنيهِ  َما َوَلهُ  َسأََل  َمنْ 

“Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse kıyamet 
günü yüzünde tırnak izi ve yara bere olarak gelir.”113 

191- Ahmed, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: 

                                                

112 Hasen. Abdullah b. Ahmed Zevaidu’z-Zuhd (121) İbn Asakir Medhu’t-Tevadu 
(12) 

113 Sahih. Ebû Dâvûd (1626) Nesâî (2592) Tirmizî (650) İbn Mâce (1840) Dârimî 
(1640) Ahmed (1/388, 441) Hâkim (1/565) Darekutni (2/121) Tayalisi (322) Bezzar 
(5/294) Ebû Ya'lâ (9/140) Taberânî Evsat (2/192) Fesevi Ma’rife (3/184) Beyhakî 
(7/24) İbn Asakir Tarih (51/237) 
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َصاِحِبَها َوْجهِ  ِفي ُكُدوح   اْلَمْسأََلةُ 

“Dilenmek kıyamet günü sahibinin yüzünde tırnak izidir…”114  

Taberânî Evsat’ta Cabir radiyallahu anh’den şu lafızla rivayet etmiştir: 

 َوْجِههِ  ِفي ُخُموش   َوِهَي  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  يُْحَشرُ 

“Kıyamet günü yüzünde tırmalama izleri olduğu halde haşredilir.”115 

192- Buhârî ve Muslim İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyorlar: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُجُل  َيَزالُ  َما  َوْجِههِ  ِفي َلْيَس  الِقَياَمةِ  َيْومَ  َيْأِتَي  َحتَّى النَّاَس  َيْسأَلُ  الرَّ
 َلْحمٍ  ُمْزَعةُ 

“Kişi insanlardan dilenmeye devam eder de kıyamet gününde 
yüzünde et parçası kalmamış halde gelir.”116 

194- Ebu Nuaym, Zadan rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

 َلْيَس  َعْظم   َوَوْجُههُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاءَ  النَّاَس  ِبهِ  ِلَيَتأَكََّل  اْلُقْرآنَ  َقَرأَ  َمنْ 
 َلْحم   َعَلْيهِ 

“Kim insanlardan kazanç elde etmek için Kur’ân okursa kıyamet 

                                                

114 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (2/93) Beyhakî Şuab 
(3/269) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (575, 2974) 

115 Sahih ligayrihi. Taberânî Evsat (5/332) 
116 Sahih. Buhârî (1474) Muslim (1040) 
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gününde yüzünde et bulunmayan kemik halinde gelir.”117 

197- Ebû Dâvûd, İbn Huzeyme ve İbn Hibbân, Huzeyfe radiyallahu 
anh’den rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: 

 َعْيَنْيهِ  َبْينَ  ُلهُ َتفْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاءَ  اْلِقْبَلةِ  تَُجاهَ  َتَفَل  َمنْ 

“Kim kıble tarafına tükürürse kıyamet gününde tükürüğü iki gözü 
arasında olduğu halde gelir.”118 

198- İbn Huzeyme ve İbn Hibban, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan 
rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َوْجِههِ  ِفي َوِهَي  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلِقْبَلةِ  ِفي النَُّخاَمةِ  َصاِحُب  ْبَعُث يُ 

“Kıbleye balgam tüküren kişi kıyamet gününde o balgam yüzünde 
olduğu halde diriltilir.”119 

201- Taberanî, es-Samt’ta İbn Ebi'd-Dunyâ ve el-Esbehanî, Enes 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ  َجَعَل  ِلَساَنْينِ  َذا َكانَ  َمنْ   َنارٍ  ِمنْ  ِلَساَنْينِ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َلهُ  اَّللَّ

“Kim iki dilli olursa Allah onu kıyamet gününde ateşten iki dilli 
kılar.”120 

                                                

117 Sahih maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/199) İbn Ebî Şeybe (6/124) 
118 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebû Dâvûd (3824) İbn Hibbân 

(4/518) İbn Huzeyme (925, 1314, 1663) Beyhakî (3/76) el-Elbani es-Sahiha (222) 
119 Buhârî'nin şartına göre sahih. İbn Huzeyme (1313) İbn Hibbân (4/517) İbnu’l-

A’rabi Mu’cem (2345) Deylemi (8707) el-Elbani es-Sahiha (223) 
120 Sahih ligayrihi. Ebû Ya'lâ (5/159) Taberânî Evsat (8/365) İbn Ebi'd-Dunyâ es-

Samt (280) İbn Abdilberr et-Temhid (18/262) Hennad Zühd (1137) İbn Ebi Asım Zühd 
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202- Dört Sünen sahipleri, İbn Hibbân ve Hâkim Ebu Hureyre 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

هُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاءَ  َبْيَنُهَما َيْعِدْل  َفَلمْ  اْمَرأََتانِ  ِعْنَدهُ  َكاَنْت  َمنْ   َساِقط   َوِشقُّ

“Kimin nikâhında iki kadın olur da aralarında adaletli davranmazsa 
kıyamet gününde bir tarafı felçli olarak gelir.”121 

  

                                                

(216-17) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (2/160) Kudai Musnedu’ş-Şihab (463) İbn Bişran 
Emali (1569) Haraiti İ’tilalu’l-Kulub (376) Haraiti Mesaviu’l-Ahlak (283) 

* Ammar b. Yasir radiyallahu anhuma’dan hasen isnadla: Buhârî Edebu’l-
Mufred (1310) İbn Ebi'd-Dunyâ es-Samt (274) Beyhakî Şuab (4/229) İbn Asakir 
Zemmu Zi’l-Vecheyn ve’l-Lisaneyn (9) el-Elbani es-Sahiha (892) 

* Cundub b. Abdillah radiyallahu anh’den zayıf isnadla: Taberânî (2/170) 
Haraiti Mesaviu’l-Ahlak (283) Şeceri Emali (2550) Kadıyu’l-Maristan Meşyeha (487) 

* Ebu Hureyre radiyallahu anh’den zayıf isnadla: Hennad Zühd (1138) 
Temmam Fevaid (1129) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (8/282) İbn Asakir Mu’cem (867)  

* Abdullah b. Mes’ud radiyallahu anh’den zayıf isnadla: Taberânî (9/238) İbn 
Ebi'd-Dunyâ es-Samt (277) 

121 Sahih. Hâkim (2/203) Tirmizî (1141) Ebû Dâvûd (2133) İbn Mâce (1969) Nesâî 
(3942) Ahmed (2/295, 347, 471) Dârimî (2206) İbnu’l-Carud (722) İbn Hibbân (10/8) 
Tayalisi (2454) İshak b. Rahuye (100) Beyhakî (7/297) 
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İnsanların Haksız Olarak Aldıklarını Boyunlarında 

Taşıyarak Haşredilmeleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َغلَّ  ِبَما َيْأِت  َيْغُلْل  َوَمنْ 

“Her kim hainlik ederse, kıyamet günü o hıyanet ettiği şeyle gelir.” 
(Al-i İmran 161) 

206- Buhârî ve Muslim Aişe radiyallahu anha’dan, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َقهُ  اْْلَْرِض  ِمنَ  ِشْبرٍ  ِقيدَ  َظَلمَ  َمنْ   أََرِضينَ  َسْبعِ  ِمنْ  طُو ِ

“Kim bir karışlık yer konusunda zulmederse (kıyamet gününde) 
yedi kat yer onun boynuna dolanır.”122 

207- Ahmed ve Taberânî, Ya’lâ b. Murre radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ا َظَلمَ  َرُجلٍ  أَيَُّما ُ  َكلََّفهُ  اْْلَْرِض  ِمنَ  ِشْبرا  َيْبُلغَ  َحتَّى َيْحِفَرهُ  أَنْ  اَّللَّ
ُقهُ  ثُمَّ  أََرِضينَ  َسْبعَ   الناس َبْينَ  َيْفِصَل  َحتَّى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  يَُطوَّ

“Herhangi bir kimse bir karışlık yer konusunda zulmederse Allah 
onu yedi kat yere kadar kazmakla mükellef kılar, sonra da kıyamet 
gününde insanlar arasında hüküm verilinceye kadar bu yerler onun 
boynuna dolanır.”123 

208- Ahmed’in diğer rivayetinde lafzı şu şekildedir: 

                                                

122 Sahih. Buhârî (2453, 3195) Muslim (1612) 
123 Sahih ligayrihi. İbn Hibbân (11/568) Ahmed (4/173) Abd b. Humeyd (407) 

Taberânî (22/270) el-Elbani es-Sahiha (240) 
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ا أََخذَ  َمنْ   اْلَمْحَشرِ  ِإَلى تَُراَبَها َيْحِمَل  أَنْ  ُكل َِف  َحق ٍ  ِبَغْيرِ  أَْرضا

“Kim haksız olarak bir arazi alırsa onun toprağını mahşer yerine 
taşımakla mükellef kılınır.”124 

212- Ahmed ve Taberânî hasen isnadla Ebu Malik el-Eşari radiyallahu 
anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُجَلْينِ  َتِجُدونَ  اْْلَْرِض  ِمنَ  ِذَراع   اَّللِ  ِعْندَ  اْلُغُلولِ  أَْعَظمُ   َجاَرْينِ  الرَّ
ارِ  ِفي أَوْ  اْْلَْرِض  ِفي ا َصاِحِبهِ  َحظ ِ  ِمنْ  أََحُدُهَما َفَيْقَتِطعُ  الدَّ  َفِإَذا ِذَراعا

َقهُ  اْقَتَطَعهُ   اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ِإَلى أََرِضينَ  َسْبعِ  ِمنْ  طُو ِ

“Allah katında hıyanetin en kötüsü bir arazi veya bir ev hususunda 
iki kişinden birinin diğerinin payından bir zira’ (bir dirsek boyu kadar) 
aldığı arazidir. Aşırdığı o parça yerden yedi katıyla kıyamet gününe kadar 
onun boynuna geçirilir.”125 

213- Buhârî ve Muslim, Ebu Humeyd es-Sâidî radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: 

 اْبنُ  َلهُ  يَُقالُ  اْلَْزدِ  ِمنَ  َرُجالا  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  اْسَتْعَمَل 
َدَقةِ  َعَلى اْلُْتِبيَّةِ  ا الصَّ  َرُسولُ  َفَقامَ  ِلي أُْهِدَي  َوَهَذا َلُكمْ  َهَذا َقاَل  َقِدمَ  َفَلمَّ

ا َقاَل  ثُمَّ  َعَلْيهِ  َوأَْثَنى اَّللَ  َفَحِمدَ  اْلِمْنَبرِ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ   أَمَّ
ُجَل  أَْسَتْعِمُل  َفِإن ِي َبْعدُ  ا اْلَعَملِ  َعَلى ِمْنُكمْ  الرَّ ِني ِممَّ  َفَيُقولُ  ْأِتيَفيَ  اَّللُ  َوَلَّ

                                                

124 Hasen. Ahmed (4/172-173) İbn Ebî Şeybe (4/449) Abd b. Humeyd (406) 
Taberânî (22/270) Tahavî Şerhu Muşkili'l-Âsâr (6150) İbn Kani Mu’cem (3/215) Dulabi 
el-Kuna (318) 

125 Hasen. Ahmed (4/140, 202, 5/341) Taberânî (3/299) İbn Sa’d Tabakat (4/284) 
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هِ  أَِبيهِ  َبْيِت  ِفي َجَلَس  ِلي أََفاَل  أُْهِدَي  َوَهَذا َمالُُكمْ  َهَذا  َتْأِتَيهُ  َحتَّى َوأُم ِ
 اَّللَ  َلِقَي  َحق  ِإَلَّ  ِبَغْيرِ  َشْيئاا َيْأُخُذ أََحدُكمْ  ََل  َواَّللِ  َصاِدقاا َكانَ  ِإنْ  َهِديَُّتهُ 
ا َيْحِمُل  اَّللَ  َلِقَي  َفَلَْعِرَفنَّ  ةِ اْلِقَيامَ  َيْومَ  َيْحِمُلهُ  َتَعاَلى  َبَقَرةا  أَوْ  ُرَغاء   َلهُ  َبِعيرا
 َتْيَعرُ  َشاةا  أَوْ  ُخَوار   َلَها

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnu’l-Utbiyye denilen 
bir adamı zekât memuru olarak görevlendirmişti. Adam gelince: “Şu sizindir, 
şu da bana hediye edilendir” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem minber üzerinde kalktı, Allah’a hamdu sena etti, sonra buyurdu ki: 

“Bundan sonra! Muhakkak ki ben sizden bir adamı Allah’ın beni 
görevlendirdiği bir görevde çalıştırdım. O da gelip: “Şu sizindir, şu da 
bana hediye edilendir” dedi. Şayet doğru söylüyorsa, babasının veya 
annesinin evinde oturduğunda bu kendisine hediye edilir miydi? Sizden 
biriniz o zekât malından hakkı olmayan bir şey aldığında mutlaka kıyamet 
gününde Allah Teâlâ’nın huzuruna onu taşıdığı halde gelir. Artık Allah ile 
bağırması olan bir deve, böğürmesi olan bir sığır veya meleyen bir koyun 
yüklenmiş olarak gelecektir.”126 

214- Muslim, Adiy b. Umeyra radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

 ُغُلوَلا  َكانَ  َفْوَقهُ  َفَما ِمْخَيطاا َفَكَتَمَنا َعَملٍ  َعَلى ِمْنُكمْ  اْسَتْعَمْلَناهُ  َمنِ 
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبهِ  َيْأِتي

“Sizden kimi bir işte görevlendirdiğimizde bizden bir iğne veya 
daha fazlasını gizlerse bu bir hıyanettir, kıyamet gününde onunla 
gelir.”127 

                                                

126 Sahih. Buhârî (2597, 6636, 7174) Muslim (1832) 
127 Sahih. Muslim (1833) 
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215- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet ettiler: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda kalktı, hıyaneti 
anlattı ve bunun öneminin büyüklüğünü vurguladı. Sonra buyurdu ki: 

 َيُقولُ  ُرَغاء   َلهُ  َبِعير   َرَقَبِتهِ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيِجيءُ  أََحَدُكمْ  أُْلِفَينَّ  ََل 
 أََحَدُكمْ  أُْلِفَينَّ  ََل  أَْبَلْغُتَك  َقدْ  َشْيئاا َلَك  أَْمِلُك  ََل  َفأَُقولُ  أَِغْثِني اَّللِ  َرُسوَل  َيا

 أَِغْثِني اَّللِ  َرُسوَل  َيا َفَيُقولُ  َحْمَحَمة   َلهُ  َفَرس   َرَقَبِتهِ  َعَلى ِقَياَمةِ الْ  َيْومَ  َيِجيءُ 
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيِجيءُ  أََحَدُكمْ  أُْلِفَينَّ  ََل  أَْبَلْغُتَك  َقدْ  َشْيئاا َلَك  أَْمِلُك  ََل  َفأَُقولُ 
 َلَك  أَْمِلُك  ََل  َفأَُقولُ  أَِغْثِني اَّللِ  َرُسوَل  َيا َيُقولُ  ثَُغاء   َلَها َشاة   َرَقَبِتهِ  َعَلى
 َلَها َنْفس   َرَقَبِتهِ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيِجيءُ  أََحَدُكمْ  أُْلِفَينَّ  ََل  أَْبَلْغُتَك  َقدْ  َشْيئاا

 أَْبَلْغُتَك  َقدْ  َشْيئاا َلَك  أَْمِلُك  ََل  َفأَُقولُ  أَِغْثِني اَّللِ  َرُسوَل  َيا َفَيُقولُ  ِصَياح  
 َيا َفَيُقولُ  َتْخِفُق  ِرَقاع   َرَقَبِتهِ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيِجيءُ  أََحَدُكمْ  أُْلِفَينَّ  ََل 

 أََحَدُكمْ  أُْلِفَينَّ  ََل  أَْبَلْغُتَك  َقدْ  َشْيئاا َلَك  أَْمِلُك  ََل  َفأَُقولُ  أَِغْثِني اَّللِ  َرُسوَل 
 َفأَُقولُ  أَِغْثِني اَّللِ  َرُسوَل  َيا َفَيُقولُ  َصاِمت   َرَقَبِتهِ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيِجيءُ 

 أَْبَلْغُتَك  َقدْ  َشْيئاا َلَك  أَْمِلُك  ََل 

“Sakın sizden birinizi kıyamet günü, boynunda böğürmesi olan bir 
deve olduğu halde gelerek:  

“Ey Allah’ın rasulü! Beni kurtar!” derken bulmayayım. Ben de: 
“Senin için bir şeye mâlik değilim; ben sana tebliğ ettim” derim. Sakın 
sizden birinizi kıyamet günü boynunda kişneyişi olan bir at olduğu halde 
gelerek:  

“Ey Allah’ın rasulü! Beni kurtar!” derken bulmayayım. Ben de: 
“Senin için hiç bir şeye mâlik değilim; ben sana tebliğ ettim” derim. 
Sakın sizden birinizi kıyamet günü boynunda meleyişi olan bir koyun 
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olduğu halde gelerek:  

“Ey Allah’ın rasulü! Beni kurtar!” derken bulmayayım. Ben de: 
“Senin için hiç bir şeye mâlik değilim; ben sana tebliğ ettim” derim. 
Sakın sizden birinizi kıyamet günü boynunda çığlığı olan bir kimse 
olduğu hâlde gelerek: 

“Ey Allah’ın rasulü! Beni kurtar!” derken bulmayayım. Ben de: 
“Senin için hiç bir şeye mâlik değilim; ben sana tebliğ ettim” derim. 
Sakın sizden birinizi kıyamet günü, boynunda dalgalanan giysiler olduğu 
halde gelerek: 

“Ey Allah’ın rasulü! Beni kurtar!” derken bulmayayım. Ben de: 
“Senin için hiç bir şeye mâlik değilim; ben sana tebliğ ettim” derim. 
Sakın sizden birinizi kıyamet günü, boynunda altın ve gümüş olduğu 
halde gelerek:  

“Ey Allah’ın rasulü! Beni kurtar!” derken bulmayayım. Ben de: 
“Senin için hiç bir şeye mâlik değilim; ben sana tebliğ ettim” derim.”128 

216- Ebû Ya'lâ ve Bezzar, Ömer b. el-Hattab radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

ا أَوْ  ثَُغاء   َلَها َشاةا  َيْحِمُل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  أََحَدُكمْ  أَْعِرَفنَّ  َل  ُرَغاء   َلهُ  َبِعيرا
اأَْو  دُ  َيا يَُناِدي أََدمٍ  ِمنْ  ِسَقاءا  أَوْ  َحْمَحَمة   َلَها َفَرسا دُ  َيا ُمَحمَّ  َفأَُقولُ  ُمَحمَّ
 َبلَّْغُتَك  َقدْ  َشْيئاا َلَك  أَْمِلُك  َل

 “Sizden birini kıyamet günü melemesi olan bir koyun, bağırması 
olan bir deve, kişnemesi olan bir at veya deriden bir kırba taşır halde: 
“Ey Muhammed! Ey Muhammed!” derken görmeyeyim. Ben de: “Senin 
için hiçbir şeye mâlik değilim, ben sana tebliğ etmiştim” derim.”129 

                                                

128 Sahih. Buhârî (1402, 3073) Muslim (1831) 
129 Hasen. Bezzar (1/314) Yakub b. Şeybe Musnedu Ömer (123) Ramehurmuzi 

Emsal (14) Ebû Ya'lâ’dan naklen Heysemi Maksadu’l-Ali (486) İbn Kesir Musnedu’l-
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217- Bunun benzerini Ahmed; Sa’d b. Ubade ve Hulb radiyallahu 
anhuma’dan, Bezzar; İbn Ömer ve Aişe radiyallahu anhum’den, Taberânî; İbn 
Abbas, Ubade b. es-Samit ve İbn Mes’ud radiyallahu anhum’den rivayet 
etmişlerdir. Hepsi de zekât malında hıyanet yapmak hakkındadır. 

220- Ebû Dâvûd, İbn Mâce ve Taberânî ceyyid isnad ile Enes 
radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 

 طُُرِق  ِمنْ  َطِريٍق  ِفي َوَسلم َعَليه اَّلل َصلى اَّللِ  َرُسولِ  َمعَ  َمَرْرُت 
ةا  َفَرأَى َقاَل  اْلَمِديَنةِ   ِإنَّ  أََما َفَقاَل  ِلُفالَنٍ  ِقيَل  َهِذِه؟ ِلَمنْ  َفَقاَل  ِبنٍ لَ  ِمنْ  ُقبَّ

 ِبَناءِ  أَوْ  َمْسِجدٍ  ِفي َكانَ  َما ِإَلَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َصاِحِبهِ  َعَلى َوَبال   ِبَناءٍ  ُكلَّ 
ُة؟ َفَعَلِت  َما َفَقاَل  َيَرَها َفَلمْ  َمرَّ  ثُمَّ  َقاَل  أَوْ  َمْسِجدٍ   َبَلغَ  ُقْلُت  َقاَل  اْلُقبَّ
 اَّللُ  َرِحَمهُ  َفَقاَل  َفَهَدَمَها ُقْلَت  َما َصاِحَبَها

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Medine yollarından 
birinden geçiyordum. Kerpiçten bir kubbe gördü ve:  

“Bu kimin?” dedi. “Falanın” dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu:  

“Bir mescid veya mescid binası için olanlar dışında her bina 
kıyamet gününde sahibi için bir vebaldir.” Sonra o kubbeyi göremedi.  

“Kubbeye ne oldu?” dedi. Ben: “Söylediğin sözler kubbenin sahibine 
ulaşınca onu yıktı” dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:  

“Allah ona rahmet etsin” buyurdu.130 

                                                

Faruk (855) 
130 Hasen. Ahmed (3/220) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (4/370) Ebu Nuaym Tarihu 

İsbehan (2/186, 276) Taberani Evsat (3/258) Ebû Dâvûd (5237) İbn Mâce (4161) İbn 
Ebi’d-Dunya Kasru’l-Emel (235) Darekutni İlel (12/216) Esbehani et-Tergib (2/206) 
Beyhaki Şuabu’l-İman (7/390-391) 
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Elleri Bağlı veya Ağzına Gem Vurulmuş Olarak 

Haşredilecek Olanlar 

223- Ahmed, sahih isnadla Ebu Hureyre131 ve Sa’d b. Ubade132 
radiyallahu anhuma’dan Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet etmiştir: 

 اْلَعْدلُ  ِإَلَّ  َيُفكُّهُ  ََل  َمْغُلوَلا  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبهِ  يُْؤَتى ِإَلَّ  َعَشَرةٍ  أَِميرِ  ِمنْ  َما

“On kişiye emirlik yapan hiçkimse yoktur ki kıyamet gününe elleri 
bağlı olarak gelmesin. Onu ancak adaletli davranmış olması çözer.”133 

224- Taberânî ceyyid isnad ile İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan 
rivayet ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 ُعنُِقهِ  ِإَلى َيُدهُ  َمْغُلوَلةا  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبهِ  أُِتَي  ِإَلَّ  َعَشَرةا  َوِلَي  َرُجلٍ  ِمنْ  َما
 َوَبْيَنُهمْ  َبْيَنُه، يُْقَضى َحتَّى

“On kişiye emir olan hiçkimse yoktur ki kıyamet günü kendisiyle 
onlar hakkında hüküm verilinceye kadar elleri boynuna bağlanmış olarak 
gelmesin.”134 

226- Taberânî el-Evsat’ta Burayde radiyallahu anh’den135, Bezzar, Ebu 

                                                

131 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (2/431) İbn Ebî Şeybe (6/420) Ebû Ya'lâ 
(11/492, 506) Taberânî Evsat (6/216) Begavi Şerhu’s-Sunne (2467) Ebu İshak el-
Askeri Musnedu Ebi Hureyre (20) Beyhakî (10/96) Beyhakî Şuab (6/20) İbn Asakir 
Tarih (36/38) Deylemi (6125) 

132 Zayıf. Ahmed (5/385) Ebû Dâvûd (1474) Said b. Mansur Tefsir (18) İbn Ebî 
Şeybe (6/420) Bezzar (9/192) Taberânî (6/22) Abd b. Humeyd (307) Beyhakî Şuab 
(2/336) 

133 Sahih ligayrihi. Bkz.: el-Elbani es-Sahiha (2621) 
 
 
134 Sahih ligayrihi. Taberânî (11/411, 12/135) Taberânî Evsat (1/94, 9/144) Hâkim 

(4/116) el-Harbî Fevaid (58) 
135 Hasen ligayrihi. Taberânî Evsat (5/91, 6/48) Bezzar (10/338) Ukayli Duafa 
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Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

 َفِإنْ  ُعنُِقهِ  ِإَلى َيُدهُ  َمْغُلوَلة   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اَّللََّ  أََتى ِإَلَّ  َعْشَرةٍ  أَِميرِ  ِمنْ  َما
 ِغل ِهِ  ِإَلى ِغالًّ  ِزيدَ  ُمِسيئاا َكانَ  َوِإنْ  هُ ِغلُّ  ُفكَّ  ُمْحِسناا َكانَ 

“On kişiye emirlik yapan hiçkimse yoktur ki Allah onu kıyamet 
gününde elleri boynuna bağlı olarak getirmesin. Eğer güzel davranmışsa 
bağı çözülür, eğer kötü davranmışsa bukağısına bukağı eklenir.”136 

Bu hadisin başka tarikleri de vardır137. Bunları Zemmu’l-Kadâ kitabında 
zikrettim. 

228- Ebû Ya'lâ ve Taberânî sahih isnad ile İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: 

ا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاءَ  َفَكَتَمهُ  ِعْلمٍ  َعنْ  ُسِئَل  َمنْ   َنارٍ  ِمنْ  ِبِلَجامٍ  ُمْلَجما
ا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاءَ  َيْعَلمْ  َما ِبَغْيرِ  اْلُقْرآنِ  ِفي َقاَل  َوَمنْ   َنارٍ  ِمنْ  ِبِلَجامٍ  ُمْلَجما

“Kime bir ilim sorulur da gizlerse kıyamet gününde ateşten bir gem 
ile gemlenmiş olarak gelir. Kim Kur’ân hakkında bilgisizce konuşursa 

                                                

(3/526) 
136 Sahih ligayrihi. Bezzar (14/248, 15/28) Dârimî (2557) Şeceri Emali (2760) 

Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (1381, 3222, 3336) 
137 * Ebu Umame radiyallahu anh’den hasen isnadla: Ahmed (5/267) Taberânî 

(8/172) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (1580, 1617) Haris b. Ebi Usame (599) Şeceri 
Emali (2569) Zehebi ed-Dinar (9) 

* Sevban radiyallahu anh’den zayıf isnadla: Taberânî Evsat (9/41) Taberânî 
Musnedu’ş-Şamiyyin (970, 986) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/118) 

* Ubade b. es-Samit radiyallahu anh’den zayıf isnadla: Ahmed (5/323, 327) 
İbnu’l-Lemeş Tarihu Duneyser (s.58 

* Husayn radiyallahu anh’den zayıf isnadla: Ebu Nuaym Marife (2208) 
* Ka’b radiyallahu anh’den zayıf isnadla: Ebu Nuaym Marife (5840) 
* Burayde radiyallahu anh’den zayıf isnadla:  
* Ebu Zerr radiyallahu anh’den munkatı isnadla: Darekutni el-İlel (1099) 
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kıyamet gününde ateşten bir gemle gemlenmiş olarak gelir.”138 

İslam’ın, Kur’ân’daki Amellerin, Emanetin, 

Akrabalık Bağının, Günlerin ve Dünyanın Şahıslar 

Suretinde Haşredilmeleri 

229- Ahmed, Ebû Ya'lâ ve Taberânî Ebu Hureyre radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

اَلُة  اَلُة َفَتُقوُل َيا َرب ِ أَنَا الصَّ َتِجيُء اْْلَْعَماُل َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَتِجيُء الصَّ
َدَقةُ َفَتُقوُل يَ  َدَقةُ َفَيُقوُل ِإنَِّك َفَيُقوُل ِإنَِّك َعَلى َخْيٍر َفَتِجيُء الصَّ ا َرب ِ أََنا الصَّ

َياُم َفَيُقوُل ِإنََّك َعَلى َخْيٍر  َياُم َفَيُقوُل َيا َرب ِ أََنا الص ِ َعَلى َخْيٍر ثُمَّ َيِجيُء الص ِ
ثُمَّ َتِجيُء اْْلَْعَماُل َعَلى َذِلَك َفَيُقوُل اَّللُ َعزَّ َوَجلَّ ِإنََّك َعَلى َخْيٍر ثُمَّ َيِجيُء 
ْساَلُم َفَيُقوُل اَّللُ ِإنََّك َعَلى َخْيرٍ  اَلُم َوأََنا اْْلِ ْساَلُم َفَيُقوُل َيا َرب ِ أَْنَت السَّ  اْْلِ
ِبَك اْلَيْوَم آُخُذ َوِبَك أُْعِطي َقاَل اَّللُ َعزَّ َوَجلَّ ِفي ِكَتاِبِه }َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر 

ْساَلِم ِديناا َفَلْن يُْقَبَل ِمْنُه َوهُ   َو ِفي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن{ اْْلِ

“Kıyamet gününde ameller getirilir. Namaz gelir ve der ki: “Ey 
rabbim! Ben namazım.” Denilir ki:  

“Sen hayır üzeresin.” Sadaka gelir: “Ey rabbim! Ben sadakayım” 
der. Ona da:  

“Sen hayır üzeresin” denilir. Sonra oruç gelir:  “Ey rabbim!” der. 

                                                

138 Sahih ligayrihi. Ebû Ya'lâ (4/458) Taberânî (11/145) Ebu Nuaym Musnedu’l-
Mustahrac (17) Hatib Tarih (7/406) Hatib Cami (718) Ebu’ş-Şeyh Fevaid (49) Hassan 
es-Semerkandi Fevaid (41) Şeceri Emali (245) İbn Asakir Tarih (43/541) 
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Ona da:  

“Sen hayır üzeresin” denilir. Sonra diğer ameller bu şekilde 
gelirler. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur:  

“Sen hayır üzeresin” Sonra İslam getirilir ve: “Ey rabbim! Sen es-
Selam’sın, ben de İslam’ım” der. Allah Azze ve Celle:  

“Sen hayır üzeresin. Bugün seninle alır, seninle veririm” buyurur. 
Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyurmuştur:  

“Kim İslam’dan başka din ararsa ondan kabul edilmeyecek ve o 
ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Al-i İmran 85)”139  

230- Muslim, Ebu Umame el-Bâhilî radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ا ِْلَْصَحاِبهِ اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفِإنَُّه َيْأِتي َيْوَم اْلقِ  وا اْقَرءُ  َياَمِة َشِفيعا
ْهَراَوْيِن اْلَبَقَرَة َوُسورَ  اَمِة َكأَنَُّهَما َفِإنَُّهَما َتْأِتَياِن َيْوَم اْلِقيَ  َة آِل ِعْمَرانَ الزَّ

اِن تُ  ِفْرَقاِن ِمْن َطْيٍر َصَوافَّ  أَْو َكأَنَُّهَما انِ أَْو َكأَنَُّهَما َغَياَيتَ  َغَماَمَتانِ  َحاجَّ
 َعْن أَْصَحاِبِهَما

“Kur'ân okuyun! Çünkü o, kıyamet gününde okuyup amel 
edenlere şefaat edici olarak gelecektir. Bakara ile Âl-i İmrân sûrelerini 
okuyun! Çünkü onlar kıyamet gününde iki bulut yahut iki gölgelik yahut 
kanatlarını germiş iki kuş taifesi gibi gelip onları okuyanları savuna-
caktır.”140 

Ahmed bunu Burayde radiyallahu anh’den rivayet etmiştir. Onun 
lafzında:  

                                                

139 Buhârî'nin şartına göre sahih. Ahmed (2/362) Ebû Ya'lâ (11/104) Taberânî 
Evsat (7/316)  

140 Sahih. Muslim (804) 
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 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َصاِحَبُهَما يُظالن

“Sahiplerini kıyamet gününde gölgelendirirler” şeklindedir.141 

231- Muslim, en-Nevvas b. Sem’ân radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

 ُسوَرةُ  َتْقُدُمهُ  ِبهِ  َيْعَمُلونَ  َكانُوا الَِّذينَ  َوأَْهِلهِ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِباْلُقْرآنِ  يُْؤَتى
 أَوْ  َشْرق   َبْيَنُهَما َسْوَداَوانِ  ظُلََّتانِ  أَوْ  َغَماَمَتانِ  َكأَنَُّهَما ِعْمَرانَ  َوآلُ  اْلَبَقَرةِ 
انِ  َصَوافَّ  َطْيرٍ  ِمنْ  َقانِ ِحزْ  َكأَنَُّهَما  َصاِحِبِهَما َعنْ  تَُحاجَّ

“Kur’ân ve onunla amel eden ehli kıyamet gününde gelirler, 
önlerinde Bakara ve Âl-i İmrân sureleri, aralarında parlaklık bulunan iki 
siyah bulut veya iki gölgelik gibi yahut kanatlarını germiş iki kuş taifesi 
gibi gelip onlarla amel edenleri savunacaklardır.”142 

232- Ahmed ve Şuabu’l-İman’da; Beyhakî, sahih isnad ile Burayde 
radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler: “Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem buyurdu ki: 

ُجلِ  َقْبُرهُ  َعْنهُ  َيْنَشقُّ  ِحينَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َصاِحَبهُ  َيْلَقى اْلُقْرآنَ  َوِإنَّ   َكالرَّ
اِحِب   َصاِحُبَك  أََنا َفَيُقولُ  أَْعِرُفَك  َما َفَيُقولُ  َتْعِرُفِني؟ َهْل  َلهُ  َفَيُقولُ  الشَّ
 ِمنْ  اِجرٍ تَ  ُكلَّ  َوِإنَّ  َلْيَلَك  َوأَْسَهْرُت  اْلَهَواِجرِ  ِفي أَْظَمْأتَُك  الَِّذي اْلُقْرآنُ 
 ِبَيِميِنهِ  اْلُمْلَك  َفُيْعَطى ِتَجاَرةٍ  ُكل ِ  َوَراءِ  ِمنْ  اْلَيْومَ  َوِإنََّك  ِتَجاَرِتهِ  َوَراءِ 

                                                

141 Hasen. Ahmed (5/348) Hâkim (1/747) Beyhakî Şuab (2/344) Ukayli Duafa 
(1/143) 

142 Sahih. Muslim (805) 
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 ََل  ُحلََّتْينِ  َواِلَداهُ  َويُْكَسى اْلَوَقارِ  َتاجُ  َرْأِسهِ  َعَلى َويُوَضعُ  ِبِشَماِلهِ  َواْلُخْلدَ 
مُ  ْنَيا أَْهُل  َلُهَما يَُقوَّ  اْلُقْرآنَ  َوَلِدُكَما ِبأَْخذِ  َفُيَقالُ  َهَذا؟ ُكِسيَنا ِبمَ  ُقوََلنِ َفيَ  الدُّ
 َدامَ  َما ُصُعودٍ  ِفي َفُهوَ  َوُغَرِفَها اْلَجنَّةِ  َدَرجِ  ِفي َواْصَعدْ  اْقَرأْ  َلهُ  يَُقالُ  ثُمَّ 
ا َيْقَرأُ   َتْرِتيالا  أَوْ  َكانَ  َهذًّ

“Muhakkak ki Kur’ân, kendisiyle amel eden kimsenin kabri yarıldığı 
zaman bitkin bir adam gibi onu karşılar ve ona: 

“Beni tanıyor musun?” der. O da: “Seni tanımıyorum” der. Kur’ân 
der ki: 

“Ben sıcaklarda susuz kaldığın zaman, geceleri uykusuz 
kaldığında arkadaşın olan Kur’ân’ım. Muhakkak ki her tüccar ticaretinin 
peşinde iken, sen bugün her ticaretin peşindesin. Mülk sağ eline, 
kalıcılık da sol eline verilir, başının üzerine vakar tacı konulur, anne 
babasına dünya ehlinin kıymet biçemedikleri iki hulle giydirilir. Onlar 
derler ki: 

“Bu bize neden giydirildi?” Onlara denilir ki: “Çocuğunuz Kur’ân’ı 
aldı.” Sonra ona: “Oku, cennet basamaklarında ve odalarında yüksel” 
denilir. O da tertil ile (ağır ağır) okumaya devam ettikçe yükselişine 
devam eder.”143 

235- Hâkim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 نَِّتيَوسُ  اَّللَِّ  ِكَتاَب  َبْعَدُهَما َتِضلُّوا َلنْ  َشْيَئْينِ  ِفيُكمْ  َتَرْكُت  َقدْ  ِإن ِي
َقا َوَلنْ   اْلَحْوَض  َعَليَّ  َيِرَدا َحتَّى َيَتَفرَّ

                                                

143 Hasen. Ahmed (5/348) Acurri Ahlaku Hameleti’l-Kur’ân (24) Beyhakî Şuab 
(2/344) Ukayli Duafa (1/143) 
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“Aranızda iki şey bıraktım, bunlardan sonra asla sapıtmazsınız: 
Allah’ın kitabı ve sünnetim. Bu ikisi havzım akıtılana kadar birbirinden 
ayrılmazlar.144 

238- Ebu Nuaym, Hilye’de, Ebu İmran el-Cevnî rahimehullah’tan şöyle 
dediğini rivayet etti: 

 َفَلنْ  َخْيرٍ  ِمنْ  ْعُتمْ اْسَتطَ  ِفيَما اْعَمُلوا َوتَُناِدي ِإَلَّ  َتْأِتي َلْيَلةٍ  ِمنْ  َما
 اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ِإَلى ِإَلْيُكمْ  أَْرِجعَ 

“Hiçbir gece yoktur ki şöyle nida edilmesin: “Gücünüz yettiği kadar, size 

                                                

144 Sahih ligayrihi. Darekutnî (4/245) Hâkim (1/172) Beyhakî (10/114) Hatîb, el-

Fakih (271) Lalekâ‘î, İ‘tikâd (1/80) Bezzar (15/385) İbn Şahin et-Tergib (528) el-
Gaylaniyat (2/109) İbn Abdilberr et-Temhid (24/331) İbn Hazm el-İhkam (6/243) Rafii 
et-Tedvin (4/178) 

* İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan Muslim'in şartına göre sahih isnadla: 

Hâkim (1/171) İbn Munzir el-Evsat (9675) İbn Ebi Asım, es-Sunne (1557) Mervezî, 

es-Sunne, (68) Hatib el-Muttefak ve’l-Mufterak (808) Acurri eş-Şeria (1704) İbn Hazm 

el-İhkâm (6/243) Beyhakî, (10/114) Beyhaki, Delail (5/449) Beyhaki el-İtikad (206) 

* Enes radiyallahu anh’den zayıf isnadla: Ebû’ş-Şeyh, Tabakât (4/187 no:1149) 

Ebu Nuaym Ahbaru İsbehan (1/405 no:311) 

* Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den zayıf isnadla: Hâtib el-Bağdadî, el-

Fakih ve’l-Mutefekkih (272) Kadı Iyaz el-İlma (s.9) İbnu’l-Muzaffer ve İbn Ebi’d-

Dunya’ya nispetle; İbn Hacer Heytemi, es-Savaiku’l-Muhrika (2/367) 

* Amr b. Avf el-Muzenî radiyallahu anh’den zayıf isnadla: Şecerî Emalî (753) 

İbn Abdilberr et-Temhid (24/331) İbn Abdilberr, Cami‘u Beyâni’l-‘İlm (870)  

* Ka’b b. Ucra radiyallahu anh’den: Vakıdî, Megazî (2/579) 

* Aişe radiyallahu anha’dan zayıf isnadla: İbn Nasıruddin ed-Dımeşki Camiu’l-

Asar Fi’s-Siyer (6/424) 

* Urve b. ez-Zubeyr’den mürsel: Beyhaki Delail (5/448) 

* Musa b. Ukbe’den mürsel: Beyhaki Delail (5/448) 

* Ebu’z-Zinad’dan mürsel: Hatib, el-Fakih ve’l-Mutefekkih (406) Esbehani, el-

Hucce (141) 

* Abdullah b. Ebi Nuceyh’ten mürsel: Taberî Tarih (3/150) 

* Malik b. Enes’ten muallak: Muvatta (1395) 
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kıyamet gününe kadar dönmeyecek olan hayırlı amelleri işleyin.”145 

243- Nesâî, “Sahih” kaydıyla; Hâkim, Beyhakî ve es-Sagir’de Taberânî 
– lafız onundur – Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  َوََل  َّلِلَِّ  َواْلَحْمدُ  اَّللَِّ  ُسْبَحانَ  ُقولُوا النَّارِ  ِمنَ  ُجنََّتُكمْ  ُخُذوا  اَّللَّ
ُ وَ  ةَ  َوََل  َحْوَل  َوََل  أَْكَبرُ  اَّللَّ  ُمْسَتْقَدَماٍت  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيْأِتينَ  َفِإنَُّهنَّ  ِباَّللَِّ  ِإَلَّ  ُقوَّ

اِلَحاُت  اْلَباِقَياُت  َوُهنَّ  َوُمْنِجَياِت  َوُمْسَتْأَخَراٍت   الصَّ

“Cehenneme karşı kalkanınızı alın, şöyle deyin: Allah noksanlardan 
münezzehtir, hamd Allah’adır, Allah’tan başka ibadete layık hak ilah 
yoktur, Allah en büyüktür, hareket ve kuvvet ancak Allah iledir. 
Muhakkak ki bunlar kıyamet gününde önden, arkadan kurtarıcı olarak 
gelirler ve bunlar kalıcı olan salih amellerdir.”146 

245- İbnu’l-Mubarek ve Beyhakî, Ubade b. es-Samit radiyallahu anh’ın 
şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ْنَيا يُْؤَتى  ِبَساِئرِ  ُيْرَمى ثُمَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  َّلِلَِّ  َكانَ  َما َفُيَميَّزُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبالدُّ
 النَّارِ  ِفي َذِلَك 

“Kıyamet gününde dünya getirilir ve Allah Azze ve Celle için olanlar 
ayırılır, sonra kalanlarıyla beraber cehenneme atılır.”147 

                                                

145 Sahih maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (2/310) 
146 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (1/725) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (10684) 

Taberânî Sagir (407) Taberânî ed-Dua (1684) İbn Bişran Emali (693) Hatib Tarih 
(9/336) Ebu’l-Ferac İbn Kuleyb Meşiha (3) Ukayli ed-Duafa (3/17) Beyhakî Şuabu’l-
İman (1/425) Deylemi (2829) Ebu Tahir es-Silefi Meşihatu’l-Bağdadiye (10) İbn Hacer 
Emaliyu’l-Mutlaka (140) el-Elbani es-Sahiha (3264) 

147 Hasen mevkuf. İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd (544) Beyhakî Şuab (5/338) Deylemi 
(8754) 
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246- Yine Beyhakî Amr b. Abese radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet etti: 

ْنَيا ِجيءَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا  ِلَغْيرِ  َكانَ  َوَما َّلِلَِّ  َكانَ  َما ِمْنَها َفُيَميَّزُ  ِبالدُّ
 َجَهنَّمَ  َنارِ  ِفي ِبهِ  َفُرِمَي  اَّللِ 

“Kıyamet günü olduğu zaman dünya getirilir, ondan Allah için olanlar 
ayrılır, Allah’tan başkası için olanlar cehennem ateşine atılır.”148 

252- Humeyd b. Zencuye, Amr b. Şuayb – babası – dedesi (Abdullah b. 
Amr) radiyallahu anhuma yoluyla rivayet ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu: 

ِحمُ  ُ  َوَصَلهُ  وَصَلَها َفَمنْ  اْلُعودِ  ِفي اْلُعودُ  َيْنُبُت  َكَما ُشْجَنة   الرَّ  اَّللَّ
ُ  َقَطَعهُ  َقَطَعَها َوَمنْ   ُفالن   اللَُّهمَّ  َذْلٍق  َفِصيحٍ  ِبِلَسانٍ  اْلِقَياَمةِ  ْومَ يَ  َوتُْبَعُث  اَّللَّ

 النَّارَ  َفأَْدِخْلهُ  َقَطَعِني ُفالناا ِإنَّ  َوَتُقولُ  اْلَجنَّةَ  َفأَْدِخْلهُ  َوَصَلِني

“Rahim (akrabalık bağı) tıpkı ud ağacının bittiği gibi bir daldır. Kim 
onu gözetirse Allah da onu gözetir. Kim de onu koparırsa Allah da onu 
koparır. Kıyamet gününde o açık ve akıcı bir dil ile gönderilir de şöyle 
der: 

“Allah’ım! Falan beni gözetti.” Bunun üzerine o cennete konulur. 
Yine: 

“Allah’ım! Falan beni kopardı” der. Bunun üzerine o cehenneme 
konulur.”149 

Şayet: “Ameller arazlar iken haşredilmeleri, onların cesetlerin suretinde 

                                                

148 Hasen mevkuf. İbn Ebi Asım ez-Zuhd (283) Beyhakî Şuabu’l-İman (5/339)  
149 Hasen. Begavi Şerhu’s-Sunne (3435) 
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şekillenmeleri nasıl doğru olur?” denilirse, bir topluluk şöyle cevap vermiştir: 

“Allah Teâlâ Kur’ân kıraatinin sevabından ve kötü amellerin günahından 
bunları yaratacaktır.” 

Doğrusu bu cevabın aksinedir: Muhakkak ki ameller ve manaların 
tamamı mahlûktur ve biz müşahade edemesek de Allah katında onların 
suretleri vardır. Nitekim hakikat ashabı keşif türünden bir şeyle manaların 
hakikatine vakıf olmuşlar ve onları cesetler suretinde görmüşlerdir. Buna 
şahitlik eden hadisler çoktur. 

Bunların en kuvvetlisi günlerin haşredilmesine dair, daha önce geçen 
tevil kabul etmeyen hadistir. Sahih’te şöyle geçer: 

ُ  َخَلَق  ا الَخْلَق  اَّللَّ ِحمُ  َقاَمِت  ِمْنهُ  َفَرغَ  َفَلمَّ  الَعاِئذِ  امُ َمقَ  َهَذا َفَقاَلْت  الرَّ
 الَقِطيَعةِ  ِمنَ  ِبَك 

“Allah mahlûkatı yaratmayı tamamlayınca rahim (akrabalık bağı) 
kalktı ve dedi ki: 

“Bu, koparılmaktan sana sığınılan bir makamdır.”150 Böylece onun 
ayağa kalkan ve konuşan bir mahlûk olduğu haber verilmiştir. Bütün bunlar 
cisimlerin özellikleridir ve zikredilen tevil doğru olmaz. Nitekim bu konunun 
tahkikiyle ilgili ileride geleceği üzere ölümün boğazlanması hadisinin 
tahricinde bir cüz hazırladık. 

  

                                                

150 Sahih. Buhârî (7502) Muslim (2554) 
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Kıyamet Gününün İsimleri 

Bil ki Allah Teâlâ aziz kitabında kıyamet gününü yüze yakın pek çok 
isimlerle isimlendirmiştir. Bu isimlerden bazısı Kur’ân’da bizatihi zikredilirken, 
bazısı da kelime türetme yoluyla çıkarılmıştır. İsimlerinin çokluğu bu günün 
öneminin büyüklüğüne delalet etmektedir. Bu isimlerden bazısı şunlardır: 

1- Es-Sâ’a (an): yakın oluşundan dolayı böyle isimlendirilmiştir. Çünkü 
o ansızın gelecektir. Yahut ölüler kabirlerinden hızlıca kalkacakları için böyle 
isimlendirilmiştir. Veya o gün yargılama bir an kadar süreceği için böyle 
isimlendirilmiştir.  

2- El-Kıyâme: İnsanlar kabirlerinden kalkıp âlemlerin rabbi için Allah’ın 
dilediği şekilde kıyam edecekleri için böyle isimlendirilmiştir. Ruh (cebrail) ve 
melekler de kıyam edip bir saf olurlar. 

3- El-Kâria’: Çünkü o günde olanlar sebebiyle kalpler ürperecektir. 

4- El-Âzife (yakın olan),  

5- El-Vâkıa’ (mutlaka gerçekleşecek olan),  

6- el-Hâfida (alçaltan),  

7- er-Râfia (yükselten),  

8- et-Tâmme (herşeye galip gelen),  

9- es-Sâhha (sağır kılan),  

10- Nefha (sura üfürülme) günü,  

11- Zelzele günü,  

12- Racife (sarsıntı) günü,  

13- Nâkur (boruya üflenmesi) günü,  

14- İnşikak (yerin yarılması) günü,  

15- İnfitar (yerin çatlaması günü),  

16- Tekvir (dolama) günü,  

17- İnkidâr (sönme) günü,  

18- İntisâr (saçılma) günü,  

19- et-Tesyîr (yürütme) günü,  

20- Ta’tîl günü,  
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21- Tescîr (tutuşturma) günü,  

22- el-Ba’s (dirilme) günü,  

23- en-Nüşûr (dağılma) günü,  

24- el-Hurûc (kabirlerden çıkış) günü,  

25- el-Haşir günü,  

26- el-Arz günü,  

27- el-Cem’ (toplanma) günü,  

28- et-Tefrîk (ayırım) günü: Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 أَْشَتاتاا النَّاُس  َيْصُدرُ  ِئذٍ َيْومَ 

“O gün insanlar bölük bölük çıkarlar.” (Zilzal 6)  

29- es-Sad’ (ayrılma) günü: Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ُعونَ  َيْوَمِئذٍ  دَّ  َيصَّ

“O gün bölük bölük ayrılacaklardır.” (Rum 43) 

30- Es-Sadr (çıkma) günü: Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 النَّاُس  َيْصُدرُ  َيْوَمِئذٍ 

“O gün insanlar çıkarlar.” (Zilzal 6) 

31- El-Bu’sira (saçılma) günü,  

32- el-Feza’ (korku) günü,  

33- et-Tenâd günü (dal harfi şeddesiz olursa nida günü, şeddeli olursa 
kaçış günü manasına gelir.) 

34- Ed-Dua (çağrı) günü,  

35- el-Hesap günü, 

36- es-Suâl (sorgu) günü,  

37- el-Eşhad (şahitlikler) günü,  

38- el-Kısas günü,  

39- el-Vaad günü,  
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40- el-Veîd (tehdit) günü,  

41- en-Nedamet (pişmanlık) günü,  

42- el-Hasret (pişmanlık) günü,  

43- et-Tebdîl (değişim) günü,  

44- et-Telâk (karşılaşma) günü,  

45- el-Meâb (Allah’a dönüş) günü,  

46- el-Masîr (ulaşma) günü,  

47- el-Fasl (ayrım) günü,  

48- el-Kaza (yargı) günü,  

49- el-Hüküm günü,  

50- el-Vezn (tartı) günü,  

51- Akîm (sonrası olmayan) gün,  

52- Azîm (büyük) gün,  

53- Asîr (zorluk) günü,  

54- Meşhûd (şahit olunan) gün,  

55- et-Tegabün (aldanma) günü,  

56- Abusun kamtarir (sıkıntılı ve uzun) gün,  

57- Tuble’s-serair (sırları açığa çıkaran) gün,  

58- Firar (kaçış) günü,  

59- Kalpleri ve gözleri döndüren gün,  

60- Gözlerin dikildiği gün,  

61- el-Fitne günü,  

62- Ezân günü: Tavus rahimehullah, Hişam b. Abdilmelik’in huzuruna 
girer ve ona der ki: 

“Allah’tan kork ve ezan gününden sakın!” O da: “Ezan günü nedir?” dedi. 
Tavus rahimehullah dedi ki: “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

نَ  ن   َفأَذَّ  الظَّاِلِمينَ  َعَلى اَّللَِّ  َلْعَنةُ  أَنْ  َبْيَنُهمْ  ُمَؤذ ِ

“Ve bir müezzin: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun” diye 
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seslenir.” (A’raf 44)151 

63- el-Hulûd (kalıcılık) günü,  

64- Cidâl (tartışma) günü,  

65- Hiçbir nefsin hiçbir nefs için bir şeye sahip olmadığı gün,  

66- Cehennem ateşine çağırılan gün,  

67- Zalimlerin mazeretlerinin fayda vermediği gün,  

68- Konuşturulmayan gün,  

69- Mal ve evlatların fayda vermediği gün, 

70- Allah’tan hiçbir sözün gizlenemediği gün 

71- Allah’tan bir kaçışın olmadığı gün 

72- Alışveriş ve dostluğun olmadığı gün 

73- Şüphe olmayan gün 

74- Gaşiye (felaket) günü 

75- Tezvîc (eşleştirme) günü 

76- Kuşt (soyma) ve tayy (dürme) günü 

77-  Tas’îr (tutuşturma) günü 

78- Medd (uzatma) günü 

79- el-Hâkka günü 

80- Din (hesap) günü 

81- Cezâ (karşılık) günü 

82- Bakışları dikme ve ikna günü 

83- Endişe ve dolanma günü 

84- Ter günü 

85- Şefaat günü 

86- Yüzlerin ağardığı ve karardığı gün 

Bütün bunlar seksen isimdir. 

                                                

151 Ebu Hayyan el-Endelusi Bahru’l-Muhit (4/303) Kurtubi et-Tezkira (s.577) 



93 

 

Allah’ın Ruh’un ve Meleklerin Gelmesi 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا َواْلَمَلُك  َربَُّك  َوَجاءَ  ا َصفًّ  َصفًّ

“Rabbin gelip melekler saf saf dizildiği zaman.” (Fecr 22) 

ُ  َيْأِتَيُهمُ  أَنْ  ِإَلَّ  َيْنظُُرونَ  َهْل   َواْلَماَلِئَكةُ  اْلَغَمامِ  ِمنَ  ظَُللٍ  ِفي اَّللَّ
 اْْلَْمرُ  َوُقِضَي 

“Buluttan gölgelikler içinde Allah’ın ve meleklerin kendilerine 
gelmesini ve emrin gerçekleşmesini mi gözlüyorlar?” (Bakara 210) 

ُق  َوَيْومَ  َماءُ  َتَشقَّ َل  ِباْلَغَمامِ  السَّ  َتْنِزيالا  اْلَماَلِئَكةُ  َونُز ِ

“O gün gökyüzü bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük 
indirileceklerdir.” (Furkan 25) 

ِت  َماءُ  َواْنَشقَّ  َوَيْحِمُل  أَْرَجاِئَها َعَلى َواْلَمَلُك  * َواِهَية   َيْوَمِئذٍ  َفِهَي  السَّ
 َخاِفَية   ِمْنُكمْ  َتْخَفى ََل  تُْعَرُضونَ  َيْوَمِئذٍ  * َثَماِنَية   َيْوَمِئذٍ  َفْوَقُهمْ  َرب َِك  َعْرَش 

“Gök yarılacak, o gün o güçsüz düşecek. Melekler ise onun 
çevresindedir. O gün, rabbinin arşını onların da üstünde sekizi taşır. O 
gün hiç bir şeyiniz gizli kalmaksızın arz olunursunuz.” (Hakka 16-18) 

وحُ  َيُقومُ  َيْومَ  ا َواْلَماَلِئَكةُ  الرُّ  َصفًّ

“O gün Ruh ve melekler saflar halinde ayakta duracaklardır.” (Nebe 
38) 
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256- İbn Cerir (et-Taberî) ve İbnu’l-Mubarek, ed-Dahhak (b. Muzahim) 
rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet ediyorlar: 

ُ  أََمرَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا َماءَ  اَّللَّ ْنَيا السَّ َقْت  الدُّ  َفَيُكونُ  ِبأَْهِلَها َفَتشقَّ
بُّ  َيْأُمَرُهمُ  َحتَّى َحافَّاِتَها َعَلى ةُ اْلَمالَِئكَ   اْلَْرِض  ِإَلى َفَيْنِزلُونَ  الرَّ

َماءَ  َيْأُمرُ  ثُمَّ  ِفيَها َوَمنْ  ِباْلَْرِض  َفُيْخَلطُونَ   َفَيُكونُونَ  َفَيْنِزلُونَ  َتِليَها الَِّتي السَّ
ا ف ِ  َذِلَك  َجْوِف  ِفي َصفًّ َماءَ  ثُمَّ  الصَّ اِبَعةَ  ثُمَّ  الثَّاِلَثةَ  السَّ  ثُمَّ  اْلَخاِمَسةَ  ثُمَّ  الرَّ

اِدَسةَ  اِبَعةَ  ثُمَّ  السَّ  َوَمْجَنَبُتهُ  َوُمْلِكهِ  َبَهاِئهِ  ِفي اْلَْعَلى اْلَمِلُك  َفَيْنِزلُ  السَّ
ا َيْأتُونَ  َفالَ  َوَشِهيَقَها َزِفيَرَها َفَيْسَمُعونَ  َجَهنَّمُ  اْلُيْسَرى  أَْقَطاِرَها ِمنْ  ُقْطرا

ا ُصُفوفاا ُدواَوجَ  ِإَلَّ   اْلِجن ِ  َمْعَشرَ  َيا} َقْولُهُ  َفَذِلَك  اْلَمالَِئَكةِ  ِمنَ  ِقَياما
َماَواِت  أَْقَطارِ  ِمنْ  َتْنُفُذوا أَنْ  اْسَتَطْعُتمْ  ِإنِ  َواِْلْنِس   َفاْنُفُذوا َواْلَْرِض  السَّ

ْلَطانُ { ِبُسْلَطانٍ  ِإَلَّ  َتْنُفُذونَ  َلَ   َربَُّك  َوَجاءَ } لُهُ َقوْ  َوَذِلَك  اْلُعْذرُ  َوالسُّ
ا َواْلَمَلُك  ا َصفًّ ِت { }َصفًّ َماءُ  َواْنَشقَّ  َعَلى َواْلَمَلُك  َواِهَية   َيْوَمِئذٍ  َفِهَي  السَّ
ُق  َما ِبأَْرَجاِئَها َيْعِني َحافَّاِتَها َيْعِني{ أَْرَجاِئَها  ِإذْ  َكَذِلَك  ُهمْ  َفَبْيَنا ِمْنَها َيَشقَّ
ْوَت  َسِمُعوا  اْلِحَساِب  ِإَلى ُلواَفأَْقبَ  الصَّ

“Kıyamet günü olduğu zaman Allah dünya semaına emreder, o da 
yarılarak içinde bulunan meleklerden ayrılır. Melekler onun etrafında olurlar. 
Ta ki Rab Azze ve Celle onlara yere inmelerini emreder. Böylece inerek 
yeryüzünü ve içindekileri kuşatırlar. Sonra Allah ikinci kat semada bulunan 
meleklere emreder. Onlar da ilk inen meleklerin içinde bir saf oluştururlar. 
Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedince kat semada bulunan 
meleklere emreder. Son olarak bütün müklerin yüce sahibi olan Allah Azze ve 
Celle bütün güzellik ve azametiyle nüzul eder. Sol yanında cehennem vardır. 
Herkes cehennemin nefes alıp verişini duyar. Hepsi bir yerde toplanır. 
Yeryüzünde gittikleri her bölgede saf saf meleklerin kıyam ettiklerini görürler. 
İşte Allah Teâlâ’nın şu ayetinde anlatılır:  
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“Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden çıkıp 
girmeye gücünüz yetiyorsa geçip gidin. Ancak bir yetki olmadan çıkıp 
gidemezsiniz.” (Rahman 33) ayette geçen “sultan/yetki” mazeret demektir. 
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

“Rabbin gelip melekler saf saf dizildiği zaman.” (Fecr 22)  

“Gök yarılacak, o gün o güçsüz düşecek. Melekler ise onun 
çevresindedir.” (Hakka 16-17) Yani sema yarıldığında onun etrafında olurlar. 
Onlar bu haldeler iken bir ses işitecekler ve hesaba doğru gidecekler.”152 

258- İbnu’l-Mubarek ve el-Azamet’te Ebu’ş-Şeyh, eş-Şa’bî 
rahimehullah’ın Nebe suresi 38. Ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

وحِ  ِمنَ  ِسَماط   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَعاَلِمينَ  ِلَرب ِ  ِسَماَطانِ  ُهَما  َماط  َوِس  الرُّ
 اْلَماَلِئَكةِ  ِمنَ 

“Onlar kıyamet gününde âlemlerin rabbi için iki saf olurlar. Bir saf 
Ruh’tan, bir saf da meleklerdendir.”153 

261- Ebu’ş-Şeyh, Atâ yoluyla İbn Abbas radiyallahu anhuma’nın şöyle 
dediğini rivayet etmiştir: 

وُح   َجَناحٍ  آََلِف  َعَشَرةُ  َلهُ  َواِحد   َمَلك  الرُّ

“Ruh, on bin kanadı olan bir melektir.”154 

262- Ebu’ş-Şeyh, İbn Ebi Talha yoluyla İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’nın şöyle dediğini rivayet etti: 

                                                

152 Hasen maktu. Taberî Tefsir (20/318, 22/217) İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd (354) İbn 
Ebi’d-Dunya el-Ehval (160) 

153 Sahih maktu. Taberî Tefsir (24/50) Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (415) İbn Ebî Hâtim 
Tefsir (19107) 

154 Hasen mevkuf. Abdurrazzak Tefsir (1617) Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (409) 
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وُح َمَلك   ا اْلَماَلِئَكةِ  أَْعَظمِ  ِمنْ  الرُّ  َخْلقا

“er-Ruh, yaratılış bakımından en büyük meleklerden bir melektir.”155 

263- Ebu’ş-Şeyh, Mukatil b. Hayyan rahimehullah’ın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

وحُ  ب ِ  ِمنَ  َوأَْقَربُُهمْ  اْلَماَلِئَكةِ  أَْشَرُف  الرُّ  َوُهوَ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  الرَّ
 اْلَوْحِي  َصاِحُب 

“Ruh, meleklerin en üstünlerinden ve Rab Tebarek ve Teâlâ’ya en yakın 
olanlarındandır ve o vahiy getiren melektir.”156 

264- Ebu’ş-Şeyh, ed-Dahhak (b. Muzahim) rahimehullah’tan Nebe 
suresi 38. Ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

وحُ  اَلمُ  َعَلْيهِ  ِجْبِريُل  الرُّ  السَّ

“er-Ruh; Cibril aleyhi's-selâm’dır.”157 

266- Ebu Nuaym, Mucahid rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

وحُ   آَدمَ  َبِني ُصوَرةِ  َعَلى َخْلق   الرُّ

“er-Ruh, âdemoğulları suretinde yaratılmıştır.”158 

                                                

155 Hasen mevkuf. Taberî Tefsir (24/50) Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (411) 
156 Hasen maktu. Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (416) 
157 Hasen maktu. Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (353, 414) Taberî Tefsir (24/47) 
158 Sahih maktu. Abdurrazzak Tefsir (3468) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (3/290) 

Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (412, 421-423) 
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Cehennemin Getirilmesi 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 نَّمَ ِبَجهَ  َيْوَمِئذٍ  َوِجيءَ 

“O gün, cehennem de getirilecek” (Fecr 23) 

271- Muslim ve Tirmizî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِ زِ  َلَها َسْبُعوَن أَْلَف ِزَمامٍ  يُْؤَتى ِبَجَهنََّم َيْوَمِئذٍ  َماٍم َسْبُعوَن َمَع ُكل 
وَنَها  أَْلَف َمَلٍك َيُجرُّ

“Cehennem getirilecek. O gün onun yetmiş bin dizgini olacak. Her 

dizginle beraber onu çeken yetmiş bin melek bulunacaktır.”159  

Kurtubî dedi ki: “Cehennemin getirilmesinin manası, Allah’ın onu 
yarattığı yerden getirilip mahşer yerini çevrelemesi ve cennet için sırat 
köprüsünden başka yol kalmamasıdır. Nitekim daha önce geçmişti. 
Dizginlenmesinin sebebi mahşer yerini aşmaması içindir. Daha sonra 
geleceği gibi, oradan ancak Allah’ın dilediği kimseleri kapıp alacak bir boyun 
çıkacaktır. Onunla görevli melekler de Allah’ın nitelediği gibi şiddetli, sert yapılı 
meleklerdir.” 

277- Hennad, Ubeyd b. Umeyr ve Dahhak rahimehumallah’tan şöyle 
dediklerini rivayet etti: 

ب  ُمقَ  َمَلك   َيْبَقى ََل  َزْفَرةا  َلَتْزِفرُ  َجَهنَّمَ  ِإنَّ   َوَقعَ  ِإَلَّ  ُمْرَسل   َنِبيُّ  َوََل  رَّ

                                                

159 Sahih Muslim (2842) Tirmizî (2573) Taberî (24/389) 
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 َنْفِسي َنْفِسي َرب ِ  ُقولُ ي َتْرَعدُ  َفَراِئُصهُ  ِلُرْكَبَتْيهِ 

“Muhakkak ki cehennem nefes aldığı zaman hiçbir yakın melek ve 
gönderilmiş bir nebi kalmaz, dizleri üzerine çöker ve titreyerek şöyle derler: 

“Ya rabbi! Nefsim, nefsim!”160 

Kıyamet Gününün Kâfirlere Uzunluğu ve Müminlere 

Hafifliği 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َسَنةٍ  أَْلَف  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  ِفي

“Ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselir.” (Mearic 4) 

 َغْيرُ  اْلَكاِفِرينَ  َعَلى * َعِسير   َيْوم   َيْوَمِئذٍ  َفَذِلَك  * رِ النَّاُقو ِفي نُِقرَ  َفِإَذا
 َيِسيرٍ 

“Çünkü boruya üfürüldüğü zaman, İşte o gün, çetin bir gündür. 
Kâfirlere hiç kolay değildir.” (Muddessir 8-10) 

279- Beyhakî, İkrime rahimehullah yoluyla İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan Mearic suresi 4. Ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

ُ  َجَعَلهُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َفَهَذا  َسَنةٍ  أَْلَف  َخْمِسينَ  ِمْقَدارَ  اْلَكاِفِرينَ  َعَلى اَّللَّ

“Bu kıyamet günüdür. Allah onun miktarını kâfirler için elli bin sene 

                                                

160 Sahih maktu. Hennad Zühd (254-255) Abdurrazzak Tefsir (2079) Taberî Tefsir 
(17/409) İbn Ebî Hâtim Tefsir (15003) Mervezi Ta’zimu Kadri’s-Salat (284) 
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kılacaktır.”161 

280- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

ي ََل  َكْنزٍ  َصاِحِب  ِمنْ  َما  َجَهنَّمَ  َنارِ  ِفي َعَلْيهِ  أُْحِمَي  ِإَلَّ  َزَكاَتهُ  يَُؤد ِ
 ِفي ِعَباِدهِ  َبْينَ  اَّللُ  َيْحُكمَ  َحتَّى َوَجِبينُهُ  َجْنَباهُ  اِبهَ  َفُيْكَوى َصَفاِئحَ  َفُيْجَعُل 

ا َسِبيَلهُ  َيَرى ثُمَّ  َسَنةٍ  أَْلَف  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  ا اْلَجنَّةِ  ِإَلى ِإمَّ  َوِإمَّ
ي ََل  ِإِبلٍ  َصاِحِب  ِمنْ  َوَما النَّارِ  ِإَلى  َقْرَقرٍ  ِبَقاعٍ  َلَها بُِطحَ  ِإَلَّ  َزَكاَتَها يَُؤد ِ

ْت  أُْخَراَها َعَلْيهِ  َمَضى ُكلََّما َعَلْيهِ  َتْسَتنُّ  َكاَنْت  َما َكأَْوَفرِ   أُوََلَها َعَلْيهِ  ُردَّ
 ثُمَّ  َسَنةٍ  أَْلَف  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  ِفي ِعَباِدهِ  َبْينَ  اَّللُ  َيْحُكمَ  َحتَّى
ا َسِبيَلهُ  َيَرى ا ةِ اْلَجنَّ  ِإَلى ِإمَّ ي ََل  َغَنمٍ  َصاِحِب  ِمنْ  َوَما النَّارِ  ِإَلى َوِإمَّ  يَُؤد ِ

 َوَتْنَطُحهُ  ِبأَْظاَلِفَها َفَتَطُؤهُ  َكاَنْت  َما َكأَْوَفرِ  َقْرَقرٍ  ِبَقاعٍ  َلَها بُِطحَ  ِإَلَّ  َزَكاَتَها
 ُردَّْت  َراَهاأُخْ  َعَلْيهِ  َمَضى ُكلََّما َجْلَحاءُ  َوََل  َعْقَصاءُ  ِفيَها َلْيَس  ِبُقُروِنَها
 أَْلَف  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  ِفي ِعَباِدهِ  َبْينَ  اَّللُ  َيْحُكمَ  َحتَّى أُوََلَها َعَلْيهِ 
ا َسَنةٍ  ونَ  ِممَّ ا َسِبيَلهُ  َيَرى ثُمَّ  َتُعدُّ ا اْلَجنَّةِ  ِإَلى ِإمَّ  النَّارِ  ِإَلى َوِإمَّ

“Hiç bir hazîne sahibi yoktur ki, onun zekâtını vermesin de, o hazîne 
cehennem ateşinde kızdırılarak levhalar hâline getirilmesin ve onunla tâ 
Allah elli bin sene miktarındaki bir günde kulları arasında hükmedinceye 
kadar yanları alnı dağlanmasın, sonra ya cennete veya cehenneme 
(giden) yolu kendisine gösterilir. Yine hiç bir deve sahibi yoktur ki, 
onların zekâtını vermesin de, kendisi alabildiğine çok olan develerin 

                                                

161 Sahih mevkuf. Taberî Tefsir (23/253) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (12/98) 
Tefsiru Mucahid (1/673) Sa’lebî el-Keşfu ve’l-Beyan (10/36) Beyhaki Şuab (1/324) 
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altına düz ve geniş bir yere yatırılarak develer üzerinden geçirilmesin. 
Develerin son taraftakileri üzerinden geçtikçe, ön taraftakileri tekrar 
onun üzerine iade olunur. Bu tâ Allah miktarı elli bin sene olan bir günde 
kulları arasında hükmedinceye kadar böyle devam eder. Sonra ya 
cennete veya cehenneme giden yolu kendisine gösterilir. Hiç bir koyun 
sahibi de yoktur ki, onların zekâtını vermesin de, kendisi alabildiğine çok 
koyunların altına düz ve geniş bir yere yatıralarak, koyunlar onu 
tırnakları ile ezmesin; İçlerinde yamuk boynuzlu ve boynuzsuz koyun 
bulunmamak şartıyla onu boynuzlarıyla süsmesinler. Son tarafta 
bulunan koyunlar üzerinden geçtikçe ön taraftakiler tekrar onun üzerine 
iade olunurlar. Bu tâ Allah kullarının arasında miktarı sizin senelerinizle 
elli bin sene olan bir günde hükmedinceye kadar böyle devam eder. 
Sonra ya cennete veya cehenneme giden yolu kendisine gösterilir.”162 

285- Hâkim ve Beyhakî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

 َيْوُم اْلِقَياَمِة َعَلى اْلُمْؤِمْن َكَقْدِر َما َبْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصرِ 

“Kıyamet günü mü’minler için ancak öğle ile ikindi arası kadarlık 
bir zaman uzunluğunda olur.”163 

286- Ebû Ya'lâ ve İbn Hibbân, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

 ِنْصِف َيْوٍم ِمْن َخْمِسيَن أَْلَف َيُقوُم النَّاُس ِلَرب ِ اْلَعاَلِميَن ِمْقَدارَ 
ْمِس ِلْلُغُروِب ِإَلى أَْن َتْغُرَب  ُ َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِن َكَتَدل ِي الشَّ ُن اَّللَّ  َسَنٍة، يَُهو ِ

“İnsanlar âlemlerin rabbi huzurunda elli bin sene uzunluğunda 
olan bir günün yarısı kadar ayakta dururlar. Allah bu günü müminler için 

                                                

162 Sahih. Muslim (987) Buhârî (1403) 
163 Sahih. Hâkim (1/84) Beyhaki Şuab (1/324 muallak olarak) el-Elbani es-Sahiha 

(2456) 
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gün batımında güneşin batma süresi kadar kolay kılacaktır.”164 

288- İbnu’l-Mubarek, Taberânî ve İbn Hibbân İbn Amr radiyallahu 
anhuma’dan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ediyorlar: 

ةِ  َهِذهِ  ُفَقَراءُ  أَْينَ  يَُقالُ  َياَمةِ القِ  َيْومَ  َتْجَتِمُعونَ   وَمَساِكينَُها؟ اْلُمَّ
 وولَّْيَت  َفَصَبْرَنا اْبَتَلْيَتَنا َربََّنا َفَيُقولُونَ  َعِمْلُتْم؟ َماَذا َلُهمْ  َفُيَقالُ  َفَيُقوُمونَ 
ْلَطانَ  اْلُُمورَ   الَجنَّةَ  ُخُلونَ َفَيدْ  َصَدْقُتمْ  ِذْكُرهُ  َجلَّ  اَّللُ  َفَيُقولُ  َغْيَرَنا والسُّ
ةُ  وَتْبَقى ِبَزَمانٍ  النَّاِس  َقْبَل  ْلَطانِ  اْلَْمَوالِ  َذِوي َعَلى الِحَساِب  ِشدَّ  والسُّ
 ُمَظلَّل   نُورٍ  ِمنْ  َكَراِسيُّ  َلُهمْ  تُوَضعُ  قال يوَمئٍذ؟ المؤمنونَ  فأينَ  قالوا
  َنَهارٍ  ِمنْ  َساَعةٍ  ِمنْ  ِمِنينَ الُمؤْ  َعَلى أَْقَصرَ  الَيْومُ  َذِلَك  َيُكونُ  الَغَمامُ  َعَلْيِهمُ 

“Kıyamet günü bir araya getirilirsiniz. Şöyle denilir: “Bu ümmetin 
fakirleri ve yoksulları neredeler?” Bunun üzerine onlar kalkarlar. Onlara 
denilir ki: 

“Ne amelde bulundunuz?” derler ki: “Ey rabbimiz! Bizi müptela 
ettin ve biz de sabrettik. İşleri ve yetkileri bizden başkalarına verdin.” 
Allah Azze ve Celle buyurur ki: “Doğru söylediniz.” Bunun üzerine diğer 
insanlardan bir zaman önce cennete girerler. Geriye mal ve yetki 
sahiplerine hesabın şiddeti kalır.” Dediler ki: “O gün mü’minler nerede 
olurlar?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Onlar için nurdan kürsüler konulur ve bulutlarla gölgelenirler. O 

                                                

164 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbrahim b. Duhaym el-Fevaid (13) 
İbn Hibbân (16/328) Ebû Ya'lâ (10/415) Temmam er-Razi Fevaid (930) İbn Asakir 
Tarih (8/416, 51/199) Abdulgani el-Makdisi Zikru’n-Nar (30) el-Elbani es-Sahiha 
(6/769) 
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gün mü’minler için gündüzden bir saatten daha kısa olacaktır.”165 

291- İbnu’l-Mubarek ve Ebu Nuaym, İbrahim en-Nehaî rahimehullah’ın 
(Furkan suresi 24. Ayeti hakkında) şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 ِنْصِف  ِفي اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاِس  ِحَساِب  ِمنْ  َيْفُرغُ  أَنَّهُ  َيَرْونَ  َكانُوا
 النَّارِ  ِفي َوَهُؤََلءِ  اْلَجنَّةِ  ِفي َهُؤََلءِ  َفَيِقيُل  النََّهاِر،

“Kıyamet günü insanların hesaplarının miktarı yarım gün kadar olan bir 
zamanda bittiğini görürler. Şunlar cennette, şunlar da cehennemde 
dinlenirler.”166 

292- İbn Asakir, Ziyad b. Mihrak’tan rivayet ediyor: “el-Haccac, İbn 
Abbas radiyallahu anhuma’nın azatlısı İkrime rahimehullah’a kıyamet 
gününün dünyadan mı yoksa ahiretten mi olduğunu sordu. O da dedi ki: 

ْنَيا ِمنَ  اْلَيْومِ  َذِلَك  َصْدرُ   اْلِخَرةِ  ِمنَ  َوآِخُرهُ  الدُّ

“O günün başlangıcı dünyadan, sonu ise ahirettendir.”167 

293- İbn Ebî Hâtim aynısını el-Kasım b. el-Fadl el-Haddanî’den rivayet 
etti.168 

  

                                                

165 Sahih. Taberanî (13/553) İbn Hibbân (16/436) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(7/206) 

* İbn Amr radiyallahu anhuma’dan mevkuf olarak: İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd 
(643) İbn Ebî Şeybe (7/38, 128) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/289) 

166 Sahih maktu. Taberî Tefsir (17/434) İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd (1314) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/232) 

167 Sahih maktu. İbn Asakir Tarih (41/100) Mizzi Tehzibu’l-Kemal (20/276) 
168 Sahih ligayrihi. İbn Ebî Hâtim Tefsir (6256) 
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Bekletilme Yerinde İnsanların Ter İçinde Kalmaları 

294- Buhârî ve Muslim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

ِحِه َحتَّى َيِغيَب أََحُدُهْم ِفي َرْش  ب ِ الَعاَلِميَن{}َيْوَم َيُقوُم النَّاُس ِلرَ 
 ِإَلى أَْنَصاِف أُُذَنْيهِ 

“İnsanlar âlemlerin rabbinin huzurunda durdukları günde kişi 
kulaklarının yarısına kadar ter içinde gömülür.”169 

295- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َسْبِعينَ  اْلَْرِض  ِفي َعَرُقُهمْ  َيْذَهَب  َحتَّى الِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاُس  َيْعَرُق 
ا  آَذاَنُهمْ  َيْبُلغَ  َحتَّى َويُْلِجُمُهمْ  َباعا

“Şüphesiz ki, insanlar kıyamet gününde terleyecekler, ter yerin 
içine yetmiş kulaç inecektir. Ve şüphesiz ki, o insanlann ağızlarına yahut 
kulaklarına ulaşacaktır.”170 

298- Beyhakî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ا ُغْرَلا  ُمشاةا  ُعراةا  ُحَفاةا  الناُس  يُحشرُ   َشاِخَصةا  نةا َس  أَربعين ِقياما
ة ِمن الَعَرُق  َفُيْلِجُمُهم قال السماء إلى أَبَصاُرُهم  َيقولُ  ثم الَكرِب  ِشدَّ
د   يَُنادى ثُمَّ  قال الَجنَّة َقَباِطي ِمنْ  ُقْبِطيََّتينِ  َفُيْكَسى ِإبراهيمَ  اْكُسوا  ُمحمَّ

                                                

169 Sahih. Buhârî (4938, 6531) Muslim (2862) 
170 Sahih. Buhârî (6532) Muslim (2863) 
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رُ  وسلم عليه اَّلل صلى  قال كَّةَ مَ  إلى أَْيَلةَ  َبين َما وهو الَحْوُض  له َفُيَفجَّ
 ثم قال الَعَطِش  ِمن َيوَمِئذٍ  الَخاَلِئِق  أَعناُق  َتَقطََّعت وَقد وَيْغَتِسُل  َفَيشَرُب 

 عن أَُقومُ  ثُم الَجنَّة ُحَللِ  ِمن َفأُْكَسى وسلم عليه اَّلل صلى اَّلل رسول قال
 َيوَمِئذٍ  الَمَقام َذلَك  َيُقومُ  الَخاَلِئِق  ِمنَ  أََحد   َليس ِسي ِ الُكرْ  َيِمينِ  َعلى أو

ع واْشَفع تُْعطَ  َسْل  َفُيَقال َغْيِري  ِلواِلَديَك  أََتْرُجو َفَقال َرُجل   َفَقام تَُشفَّ
 َشيئاا َلُهما أرُجو وَما ُمِنْعُت  أو أُْعِطيُت  َلُهما َلَشاِفع   ِإن ِي فقال َشيئاا؟

“İnsanlar yalınayak, çıplak, yaya ve sünnetsiz olarak, kırk sene ayakta 
durarak, gözlerini semaya dikmiş halde haşredilirler. Sıkıntının şiddetinden 
dolayı onlar tere boğulurlar. Sonra: 

“İbrahim (aleyhi's-selâm)’ı giydirin” denilir. Bunun üzerine cennet 
ketenlerinden iki elbise ile giydirilir. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem için seslenilir, onun için havz yarılır. Havz Eyle ile Mekke arası 
kadardır. Ondan içilir ve yıkanılır. O gün insanların susuzluktan boyunları 
kopmuştur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Bana cennet elbiselerinden giydirilir. Sonra kürsinin üzerine veya 
sağına dururum. O gün yaratıklar arasında benden başka kimse bu 
makama sahip olmaz. Bana: 

“İste, sana verilecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek” denilir.” 
Adamın birisi kalkıp dedi ki: “Annen ve baban için ümit ettiğin bir şey var 
mıdır?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Kabul edilir veya edilmez, ama ben onlara şefaat edeceğim. Fakat 
onlar için bir şey ümit etmiyorum.”171 

300- Muslim, el-Mikdad b. el-Esved radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

                                                

171 Hasen. Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (293) es-Serrac’ın er-Reddu Ale’l-
Cehmiyye kitabından naklen; Zehebi el-Erbain Fi Sifati Rabbi’l-Alemin (146)  
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“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ْمُس َيوْ  َحتَّى َتُكوَن ِمْنُهْم َكِمْقَداِر  َم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلَخْلِق تُْدَنى الشَّ
 اْلِميِل؟ أََمَساَفَة اْْلَْرِض َفَواَّلِل َما أَْدِري َما َيْعِني بِ  َقاَل ُسَلْيُم ْبُن َعاِمرٍ  ِميلٍ 

ِر أَْعَماِلِهْم َفَيُكوُن النَّاُس َعَلى َقدْ ِه اْلَعْيُن َقاَل ي تُْكَتَحُل بِ أَِم اْلِميَل الَّذِ 
 َمْن َيُكوُن ِإَلى ُرْكَبَتْيهِ َوِمْنُهْم  ُن ِإَلى َكْعَبْيهِ َفِمْنُهْم َمْن َيُكو ِفي اْلَعَرِق 

ا َقاَل ِإْلجَ َوِمْنُهْم َمْن يُْلِجُمُه اْلَعَرُق   َمْن َيُكوُن ِإَلى َحْقَوْيهِ َوِمْنُهمْ  َوأََشاَر  اما
 َرُسوُل اَّلِل َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَيِدِه ِإَلى ِفيهِ 

“Kıyamet günü güneş mahlûkata bir mil kadar yaklaştırılır.” 
Ravilerden Suleym b. Amir dedi ki: “Vallahi mil ile yeryüzü mesafesini mi, 
yoksa göze sürme çekilen mili mi kastediyor bilemedim.” Hadise şöyle devam 
etti: 

“İnsanlar o gün amelleri miktarınca ter içinde kalırlar. Kimisi 
topuğuna kadar, kimisi diz kapaklarına kadar, kimisi omuzlarına kadar 
ter içinde kalır. Kimisi de tam anlamıyla ter ile gemlenir.” Bunu söylerken 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzına işaret etti.”172 

Âlimler dediler ki: “Bu, kıyamet günü meydana gelecek olağanüstü 
hallerdendir. Zira bir topluluk dengeli bir yer üzerini kaplayan suda dursalar su 
onların hepsine eşit mesafede ulaşırdı.” 

302- Ahmed ve Taberânî, Ebu Umame el-Bahilî radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

ْمُس  َتْدنُو َها ِفي َويَُزادُ  ِميلٍ  َقْدرِ  َعَلى اَمةِ اْلِقيَ  َيْومَ  الشَّ  َوَكَذا َكَذا َحر ِ

                                                

172 Sahih. Muslim (2864) 



106 

 

 َخَطاَياُهمْ  َقْدرِ  َعَلى ِفيَها يُعَرقون اْلُقُدورُ  َتْغِلي َكَما اْلَهَوامُّ  ْنَهامِ  َتْغِلي
 ِإَلى َيْبُلغُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  َساَقْيهِ  ِإَلى َيْبُلغُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  َكْعَبْيهِ  ِإَلى َيْبُلغُ  َمنْ  ِمْنُهمْ 
 اْلَعَرُق  يُْلِجُمهُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  َوَسِطهِ 

“Kıyamet günü güneş bir mil yaklaştırılır, onun sıcaklığı şöyle ve 
şöyle artırılır. Bundan dolayı tencerenin kaynaması gibi sürüngen 
hayvanlar kaynar. İnsanlar günahlarına göre ter içinde kalırlar. Ter 
kimisinin topuklarına kadar, kimisinin dizlerine kadar, kimisinin beline 
kadar ulaşır, kimisini de tamamen kuşatır.”173 

303- Ahmed, Taberânî, İbn Hibbân, “sahih” kaydıyla; Hâkim ve 
Beyhakî, Ukbe b. Amir radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

مْ  َتْدنُو  َعَرُقهُ  َيْبُلغُ  َمنْ  النَّاِس  َفِمنَ  النَّاُس  َفَيْعَرُق  اْْلَْرِض  ِمنَ  ُس الشَّ
اِق  ِنْصِف  ِإَلى َيْبُلغُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  َعِقبيه  ُرْكَبَتْيهِ  ِإَلى َيْبُلغُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  السَّ
 َمْنِكَبْيهِ  َيْبُلغُ  َمنْ  مْ َوِمْنهُ  اْلَخاِصَرةَ  َيْبُلغُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  الَعُجز َيْبُلغُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ 
يهِ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  ِفيهِ  َوَسطَ  َيْبُلغُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  ُعنَُقهُ  َيْبُلغُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ   َعَرُقهُ  يَُغط ِ

“Güneş yere yaklaştırılır, insanlar ter içinde kalırlar. İnsanlardan 
kimisinin teri topuklarına kadar, kimisinin teri dizlerinin yarısına kadar, 
kimisi diz kapaklarına kadar, kimisi kalçasına kadar, kimisi beline kadar, 
kimisi omuzlarına kadar, kimisi boynuna kadar, kimisi ağzının ortasına 
kadar ulaşır ve kimisi de tamamen ter içinde kalır.”174 

304- Hennad, Taberânî, Ebû Ya'lâ, İbn Hibbân ve Beyhakî, İbn Mes’ud 

                                                

173 Sahih. Ahmed (5/254) Taberânî (8/189) Abdulgani el-Makdisi Zikru’n-Nar (45) 
Ebu Bekr en-Neccad el-Munteka (el yazma no:91) 

174 Hasen. Ahmed (4/157) Taberânî (17/306) Hâkim (4/615) İbn Hibbân (16/325) 
Kasım b. Kutlubuğa Musnedu Ukbe b. Amir (27) Abdulgani el-Makdisi Zikru’n-Nar (42) 
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radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 أَْكَوابَُها تَُرى َوَراِئَها ِمنْ  َواْلَجنَّةُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َنار   ُكلَُّها اْْلَْرُض 
ُجُل  َوَيْعَرُق  َوَكَواِعُبَها  َوَيْرَتِفعُ  َقاَمةا  ِض اْْلَرْ  ِفي َعَرُقهُ  َيْرَشحَ  َحتَّى الرَّ

هُ  َوَما أَْنَفهُ  َيْبُلغَ  َحتَّى  اْلِحَساُب  َمسَّ

“Kıyamet günü yeryüzü tamamen ateştir. Cennet onun arkasında olup 
hurileri ve bardakları görülür. Kişiden öyle bir ter boşanır ki ayağı yere batar. 
Sonra ter yükselir ve henüz hesap onu yakalamamışken, ter burnuna kadar 
ulaşır.”175 

306- Hennad ve İbnu’l-Mubarek, Selman radiyallahu anh’ın şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

ْمُس  َتْدنُو  َوتُْعَطى َقْوَسْينِ  َقاَب  النَّاِس  ُرُءوِس  ِمنْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  الشَّ
 َيْوَمِئذٍ  تَُرى َوََل  َطْحَرَبة   َيْوَمِئذٍ  النَّاِس  ِمنَ  َبَشرٍ  َعَلى َوَلْيَس  ِسِنينَ  َعْشرَ  َحرَّ 

َها َيُضرُّ  َوََل  ُمْؤِمَنةٍ  َوََل  ُمْؤِمنٍ  َعْوَرةُ   َوَتْطُبخُ  ُمْؤِمَنةا  َوََل  ُمْؤِمناا َيْوَمِئذٍ  َحرُّ
ا اْلَكاِفرَ   ِغْق  ِغْق  أََحِدِهمْ  َجْوُف  َيُقوَل  َحتَّى َطْبخا

“Güneş kıyamet gününde insanların başlarına iki yay arası kadar 
yaklaştırılır, bu da on senelik sıcaklık verir. O gün insanlardan hiç kimsenin 
elbisesi yoktur ve hiçbir mu’min erkek ve hiçbir mu’mine kadının avreti 
görünmez. Bu sıcaklık da hiçbir mü’min erkek veya kadına bir zarar vermez. 
Kâfirlere gelince tencerenin kaynatıldığı gibi onları kaynatır ve içlerinden “gık, 
gık” diye ses işitilir.”176  

                                                

175 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hennad b. es-Seri ez-Zuhd (327, 
337) Vekî Zühd (365) Taberî Tefsir (13/733) Taberânî (9/154) Dulabi el-Kuna (435) 
Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (298) 

176 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ma’mer Cami (1472) İbnu’l-
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Kurtubî rahimehullah dedi ki: “Onun sıcaklığını hiçbir mü’min erkek ve 
mü’mine kadın hissetmez” sözünde kastedilen kâmil iman sahibi olan veya 
arşın gölgesinde gölgelenecek olanlardır. Umumu üzere değildir.”177 

İbn Ebi Cemre rahimehullah dedi ki: “İnsanlardan, en şiddetli ter içinde 
kalacak olanlar kâfirlerdir. Sonra büyük günah sahipleri, sonra onlardan sonra 
gelenlerdir. Nebiler, şehitler ve Allah’ın dilediği kimseler ise istisna edilmiş olup 
onlara terden bir şey ulaşmaz.”178 

308- İbnu’l-Mubarek, Ubeydullah b. el-Ayzar rahimehullah’tan şöyle 
dediğini rivayet etti: 

ِعيدُ  اْلَقَرنِ  ِفي النَّْبلِ  ِمْثُل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْْلَْقَدامَ  ِإنَّ   َيِجدُ  الَِّذي َوالسَّ
ا ِلَقَدَمْيهِ  ْمَس  َوِإنَّ  َعَلْيهِ  َيَضُعُهَما َمْوِضعا  ََل  َحتَّى ُرُءوِسِهمْ  ِمنْ  تُْدَنى الشَّ
ا ُرُءوِسِهمْ  َوَبْينَ  َبْيَنَها َيُكونَ  َها ِفي يَُزادُ  ثُمَّ  ِميَلْينِ  أَوْ  ِميل   َقاَل  ِإمَّ  ِبْضَعةا  َحر ِ
ا َوُستُّونَ   اْبنَ  ُفاَلنَ  ِإنَّ  أَََل  َناَدى اْلَعْبدُ  ُوِزنَ  ِإَذا َمَلك   اْلِميَزانِ  ِعْندَ وَ  ِضْعفا
ا َبْعَدَها َيْشَقى ََل  َسَعاَدةا  َوَسِعدَ  َمَواِزينُهُ  َثُقَلْت  َقدْ  ُفاَلنٍ   اْبنَ  ُفاَلنَ  ِإَلَّ  أََبدا
ْت  ُفاَلنٍ  اأَ  َبْعَدهُ  َيسَعدُ  ََل  َشَقاءا  َوَشِقَي  َمَواِزينُهُ  َخفَّ  َبدا

“Kıyamet gününde ayaklar, sadaktaki oklar gibidir. Mutlu odur ki, 
ayaklarını koyacak yer bulur. Güneş insanların başlarına bir veya iki millik 
mesafe kadar yaklaştırlır. Sıcaklığı da altmış küsur kat artar. Mizanın yanında 
bir melek vardır. Kul tartıldığı zaman şöyle seslenir: 

“Dikkat edin, filan oğlu falanın tartısı ağır geldi. Mutluluğa kavuştu ve 
bundan sonra asla mutsuz olmayacak. Falan oğlu filanının da tartısı hafif 

                                                

Mubarek Zühd (Nuaym b. Hammad’ın zevaidi no: 347) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Ehval (102) 
177 Kurtubi et-Tezkira (1/466) 
178 Haşiyetu’ş-Şenevanî Ala Muhtasari İbn Ebi Cemre (s.202) 
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geldi. Mutsuz oldu ve bundan sonra asla mutlu olamayacak.”179 

310- Beyhakî, Katade rahimehullah’ın “Onları yalnızca gözlerin 
dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir. Başlarını kaldırıp, bakışları 
kendilerine bile dönmeden, hızlıca giderler. Kalpleri de bomboştur.” 
(İbrahim 42-43) ayetleri hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

اِعي إلى{ ُمْهِطِعينَ } ِإَلْيِهم َيْرَتدُّ  َفال ِفيه ْت َشَخَص   إلى َعاِمِدينَ  الدَّ
اِعي  ِإَلْيِهمْ  َيْرَتدُّ  ُرُؤِسِهم َراِفِعي اِْلْقَناعُ  قال{ ُرُءوِسِهمْ  ُمْقِنِعي} الدَّ
 ِفي َصاَرت حتَّى ُقُلوبُُهم اْنُتِزَعْت  قال{ َهَواء   َوأَْفِئَدُتُهمْ  َطْرُفُهمْ 
 أََماِكِنَها ِإلى َترِجعُ  وَل أَْفواِهِهم ِمن َتْخُرجُ  َل ِهمَحَناِجرِ 

“Gözleri bakakalmıştır ve gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit 
kalmıştır. Başlarını kaldırarak gözlerini ayırmadan davetçiye doğru hızlıca 
giderler. Kalplerinde hiçbir şey yoktur. Zira bu kalpler göğüslerinden çıkıp 
boğazlarına dayanmıştır.”180 

311- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

 ُرُؤِسهم َرافِِعي يعني{ ُرُءوِسِهمْ  ُمْقِنِعي} النَّظَر ُمِدْيِمي يعني{ ُمْهِطِعينَ } قوله

“Bakışlarını ayırmadan başlarını kaldırarak giderler.”181 

312- Beyhakî, Murre b. Şerahil rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

                                                

179 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih maktu. İbnu’l-Mubarek Zühd (372)  
İbn Ebî Hâtim Tefsir (8229) İbn Ebî Şeybe (7/209) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Ehval (149) 

180 Hasen maktu. Taberî (13/704, 706, 709, 711, 713) Abdurrazzak (1/343) İbn 
Ebi'd-Dunyâ el-Ehval (259) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (372) 

181 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.412) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (370) 
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َقة قال{ َهَواء   َوأَْفِئَدتُُهمْ } قوله  َشْيئاا َتِعي َل ُمَتَخر ِ

“Kalpleri boştur, yani hiçbir şey algılamayacak şekilde şaşkındır.”182 

313- İbnu’l-Mubarek, Ka’b el-Ahbar rahimehullah’tan şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 ِمنْ  َيْنُجوَ  َلَ  أَنْ  َلَخِشَي  َنِبيًّا َسْبِعينَ  َعَملِ  ِمْثُل  َلهُ  َكانَ  َرُجالا  أَنَّ  َلوْ 
 اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  َشر ِ 

“Şayet kişi yetmiş nebinin ameli gibi amel etmiş olsa dahi elbette 
kıyamet gününün şerrinden kurtulamayacağından korkar.”183 

314- Yine Hasen el-Basrî rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet 
etmiştir: 

 اْلَحَصى، َهَذا َعَددَ  أَْنَفَق  أََحَدُهمْ  أَنَّ  َلوْ  أَْقَوام   َيَدْيُكمْ  َبْينَ  َمَضى َلَقدْ 
 ْلَيْومِ ا َذِلَك  ِعَظمِ  ِمنْ  َيْنُجوَ  َلَ  أَنْ  َلَخِشَي 

“Önünüzden öyle kimseler geçti ki, şayet onlardan biri şu kumlar 
sayısınca infakta bulunmuş olsa elbet yine de o kıyamet gününün şiddetinden 
kurtulamayacağından korkardı.”184 

316- İbnu’l-Mubarek, Bilal b. Sa’d rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etmiştir: 

                                                

182 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.413) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (371) 
183 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih maktu. İbnu’l-Mubarek Zühd (159) 
184 Hasen maktu. İbnu’l-Mubarek Zühd (160) Ebu Abdillah İbn Mende Emali 

(s.288) İsmail el-Esbehani et-Tergib ve’t-Terhib (1257) Begavi Şerhu’s-Sunne 
(14/374) 
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ْنَسان َيُقول} َتَعاَلى َقْوله َوُهوَ  اْلِقَياَمة َيْوم َجْوَلة للنَّاس ِإن  َيْومِئذٍ  اْْلِ
 َمَكانٍ  ِمنْ  َوأُِخُذوا َفْوَت  َفاَل  َفِزُعوا ِإذْ  َتَرى َوَلوْ } َتَعاَلى َوَقاَل  {اْلَمَفرُّ  أَْين

 {َقِريٍب 

“Muhakkak ki insanların kıyamet gününde bir telaşı olur. Bu, Allah 
Teâlâ’nın şu ayetlerinde geçer: 

“O gün insan; “kaçış yeri nerede?” der.” (Kıyamet 10) 

“Telaşa düştükleri zaman, bir görsen! Artık kurtuluş yoktur, yakın 
bir yerden yakalanmışlardır.” (Sebe 51)185 

320- Muslim, Cabir radiyallahu anh’den rivayet ediyor: “Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

َها ِفيَها َيْفَعُل  ََل  ِإِبلٍ  َصاِحِب  ِمنْ  َما  أَْكَثرَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاَءْت  ِإَلَّ  َحقَّ
 َوََل  َوأَْخَفاِفَها اِئِمَهاِبَقوَ  َعَلْيهِ  َتْسَتنُّ  َقْرَقرٍ  ِبَقاعٍ  َلَها َوَقَعدَ  َقطُّ  َكاَنْت  َما

َها ِفيَها َيْفَعُل  ََل  َبَقرٍ  َصاِحِب   َكاَنْت  َما أَْكَثرَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاَءْت  ِإَلَّ  َحقَّ
 ََل  َغَنمٍ  َصاِحِب  َوََل  ِبَقَواِئِمَها َوَتَطُؤهُ  ِبُقُروِنَها َتْنَطُحهُ  َقْرَقرٍ  ِبَقاعٍ  َلَها َوَقَعدَ 
 ِبَقاعٍ  َلَها َوَقَعدَ  َكاَنْت  َما أَْكَثرَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاَءْت  ِإَلَّ  َهاَحقَّ  ِفيَها َيْفَعُل 
اءُ  ِفيَها َلْيَس  ِبأَْظاَلِفَها َوَتَطُؤهُ  ِبُقُروِنَها َتْنَطُحهُ  َقْرَقرٍ   َقْرنَُها ُمْنَكِسر   َوََل  َجمَّ
هُ  ِفيهِ  َيْفَعُل  ََل  َكْنزٍ  َصاِحِب  َوََل  ا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ْنُزهُ كَ  َجاءَ  ِإَلَّ  َحقَّ  أَْقَرعَ  ُشَجاعا

                                                

185 Sahih maktu. İbnu’l-Mubarek Zuhd (Nuaym b. Hammad’ın zevaidi no:355) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (3/227) Abdulhak el-İşbili el-Akibe (s.266) Kurtubi et-Tezkira 
(1/276) 
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ا َيْتَبُعهُ   َعْنهُ  َفأََنا َخَبْأَتهُ  الَِّذي َكْنَزكَ  ُخذْ  َفُيَناِديهِ  ِمْنهُ  َفرَّ  أََتاهُ  َفِإَذا َفاهُ  َفاِتحا
 ْحلِ اْلفَ  َقْضمَ  َفَيْقَضُمَها ِفيهِ  ِفي َيَدهُ  َسَلَك  ِمْنهُ  بُدَّ  ََل  أَنْ  َرأَى َفِإَذا َغِني  

“Develerin hakkını vermeyen hiç bir deve sahibi yoktur ki, o develer 
kıyamet gününde olduklarından daha çok gelerek, kendisi onların altına 
geniş ve düz bir yerde oturmasın ve develer bacakları İle ayakları ile 
onun üzerinden geçmesinler. Sığırın hakkını vermiyen hiç bir sığır sahibi 
yoktur ki, kıyamet gününde bu hayvanlar olduklarından daha çok 
gelerek; kendisi düz ve geniş bir yerde onların altına oturmasın! Bu 
hayvanlar onu boynuzlan İle sürecek ve ayakları İle ezecektir. Koyunun 
hakkını vermeyen hiç bir koyun sahibi yoktur ki, kıyamet gününde bu 
hayvanlar olduklarından daha çok bir hâlde gelerek kendisi de düz ve 
geniş bir yerde onların altına oturmasın! Koyunlar, onu süsecek ve 
tırnaklarıyla ezecek. İçlerinde boynuzsuz veya boynuzu kırık koyun 
bulunmayacaktır. Hazînenin hakkını vermiyen hiç bir hazîne sahibi 
yoktur ki, kıyamet gününde hazînesi dazlak başlı bir yılan olarak 
gelmesin! Bu yılan ağzını açarak onu kovalayacaktır; yılan yaklaştıkça o 
kaçacak. Bunun üzerine yılan:  

“Al şu sakladığın hazîneni, ben ondan müstağniyim” diyecek. Kur-
tuluşa çâre olmadığını görünce elini yılanın ağzına sokacak, yılan da onu 
aygırın yem kıydığı gibi kıyıverecek.”186 

321- İbn Mâce, Nesâî ve İbn Huzeyme, İbn Mes’ud radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ediyorlar: 

ي ََل  أََحدٍ  ِمنْ  َما ا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َلهُ  ُمث َِل  ِإَلَّ  َماِلهِ  َزَكاةَ  يَُؤد ِ  أَْقَرعَ  ُشَجاعا
َق  َحتَّى  هُ ِمْصَداقَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َعَلْيَنا َقَرأَ  ثُمَّ  ُعنَُقهُ  يَُطو ِ
ُ  آتَاُهمُ  ِبَما يَْبَخُلونَ  الَِّذينَ  َيْحَسَبنَّ  َوََل } َتَعاَلى اَّللَِّ  ِكَتاِب  ِمنْ   {َفْضِلهِ  ِمنْ  اَّللَّ

                                                

186 Sahih. Muslim (988) 
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“Zekâtını ödemeyen hiçbir kimse yoktur ki onun için kıyamet gününde 
malı kel bir yılana dönlüştürülüp boynuna dolanmasın.” Sonra Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem bize bunun Kur’ândan doğrulayıcısı olarak şu ayeti 
okudu: 

“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği şeylerde cimrilik edenler, 
bunun kendileri için daha hayırlı olduğunu zannetmesinler. Aksine bu 
onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleri şey boyunlarına 
dolanacaktır. “ (Al-i İmran 180)187 

322- Buhârî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َل َلُه َمالُُه َيوْ  ، َفَلْم يَُؤد ِ َزَكاَتُه ُمث ِ ُ َماَلا ا َمْن آَتاُه اَّللَّ َم الِقَياَمِة ُشَجاعا
ُقُه َيْوَم الِقَياَمةِ  أَْقَرَع َلُه َزِبيَبَتانِ   ثُمَّ -ِبِشْدَقْيِه  َيْعِني-ثُمَّ َيْأُخُذ ِبِلْهِزَمَتْيِه  يَُطوَّ
 )ََل َيْحِسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن( َك أََنا َكْنُزَك ثُمَّ َتالَ َيُقوُل أََنا َمالُ 

“Allah Teâlâ kendisine bol mal verdiği halde bunun zekâtını 
ödemeyen kişinin bu malı, kıyamet gününde gözlerinin üzerinde iki siyah 
nokta bulunan kel bir yılana dönüşüp boynuna dolanır, yanaklarından 
ısırır ve:  

“Ben senin malınım! Ben biriktirdiğin malınım” der.” Rasûlullah 
sallallâhu aleyhi ve sellem sonra şu ayeti okudu: “Allah’ın kendilerine 
lütfundan verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için daha 
hayırlı olduğunu zannetmesinler. Aksine bu onlar için şerdir. Kıyamet 
günü cimrilik ettikleri şey boyunlarına dolanacaktır. “ (Al-i İmran 180)”188  

323- Bezzar, Taberânî, İbn Huzeyme ve İbn Hibbân, Sevban 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

                                                

187 Sahih. Ahmed (1/377) İbn Huzeyme (2256) Tirmizî (3012) İbn Mâce (1784) 
Nesâî (2441) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (2221, 11084) Humeydi (93) Beyhakî (4/81) 

188 Sahih. Buhârî (1403, 4565, 4569, 6957) 
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ا أَْقَرَع َيْوَم اْلقِ  َل َلُه ُشَجاعا ا ُمث ِ َياَمِة َلُه َزِبيَبَتاِن َيْتَبُعُه َمْن َتَرَك َبْعَدُه َكْنزا
َوَيُقوُل َمْن أَْنَت َوْيَلَك؟ َفَيُقوُل أََنا َكْنُزَك الَِّذي َتَرْكَت َبْعَدَك َفاَل َيَزاُل 

 َيْتَبُعُه َحتَّى يُْلِقَمُه َيَدُه َفَيْقِضُمَها ثُمَّ َيْتَبُعُه َساِئُر َجَسِدهِ 

““Kim kendisinden sonra zekâtı verilmemiş bir mal bırakırsa 
kıyamet günü o mal, iki gözlü, güçlü bir yılan olarak karşısına çıkarılır. 
Yılan onu takip eder. Adam: 

“Sen kimsin?” der. Yılan da: “Ben kendinden sonra zekâtını 
vermeden bıraktığın malınım” der. Yılan onun peşinden gelmeye devam 
eder ve elini ağzına alarak yutar. Sonra da vücudunun diğer taraflarını 
bitirinceye kadar onu takip eder.”189 

324- Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî, Muaviye b. Hayde radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

 َلهُ  ُدِعَي  ِإَلَّ  ِإيَّاهُ  َفَيْمَنُعهُ  ِعْنَدهُ  ُهوَ  َفْضلٍ  ِمنْ  َمْوََلهُ  َرُجل   َيْسأَلُ  ََل 
ا َمَنَعهُ  الَِّذي َفْضُلهُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ   أَْقَرعَ  ُشَجاعا

“Efendisinden onun yanında bulunan malının fazlasını isteyen 
hiçkimse yoktur ki efendisi o maldan vermediğinde mutlaka kıyamet 
gününde vermemiş olduğu o fazla mal kendisini kel bir yılan olarak 
çağırmasın.”190 

325- Taberânî, Cerir el-Becelî radiyallahu anh’den, Rasûlullah 

                                                

189 Muslim'in şartına göre sahih. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/181) İbn Hibbân 
(8/49) İbn Huzeyme (2255) Hâkim (1/546) Taberî Tefsir (11/438) Bezzar (10/91) 
Taberânî (2/91) Ru’yani (610) 

190 Hasen. Ahmed (5/3, 5) Ebû Dâvûd (5139) Tirmizî (2006) Nesâî (2566) Taberânî 
(19/410) Beyhakî (4/179) 
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sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 

 َفَيْبَخُل  ِإيَّاهُ  اَّللُ  أَْعَطاهُ  َفْضالا  َفَيْسأَلُهُ  َرِحَمهُ  َيْأِتي َرِحمٍ  ِذي ِمنْ  َما
ظُ  ُشَجاع   َلَها يَُقالُ  َحيَّة   َجَهنَّمَ  ِمنْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َلهُ  أُْخِرجَ  ِإَلَّ  َعَلْيهِ   َيَتَلمَّ

ُق   ِبهِ  َفُيَطوَّ

“Kendisine akrabası gelip Allah’ın kendisine verdiği malının 
fazlasını istediğine cimrilik eden hiçbir akraba yoktur ki kıyamet 
gününde onun için “şuca” denilen bir yılan çıkarılıp da onu ısırmasın ve 
boynuna dolanmasın.”191 

330- İbn Mâce, hasen isnad ile İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan 
rivayet ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ْنَيا ِفي ُشْهَرةٍ  َثْوَب  َلِبَس  َمنْ  ُ  أَْلَبَسهُ  الدُّ  ِقَياَمةِ الْ  َيْومَ  َمَذلَّةٍ  َثْوَب  اَّللَّ
ا ِفيهِ  أَْلَهَب  ثُمَّ   َنارا

“Kim dünyada şöhret elbisesi giyerse Allah ona kıyamet gününde 
zillet elbisesi giydirir, sonra onun içinde ateşte tutuşturulur.”192 

  

                                                

191 Hasen. Taberânî (2/322) Taberânî Evsat (5/372) Ebu Bekr ez-Zekvani Emali 
(el yazma no: 101) İbn Hayrun Fevaid (el yazma no: 81) el-Elbani es-Sahiha (2548) 

192 Hasen. İbn Mâce (3606-8) Ahmed (2/92, 139) Ebû Dâvûd (4029) İbnu’l-Ca’d 
Musned (2143) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (9560) Ebû Ya'lâ (10/63) 
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Arş’ın Altında Gölgelendirilmeyi, Minberler ve 

Kürsüler Üzerinde Oturtulmayı Gerekli Kılan 

Ameller 

 332- Hennad, İbnu’l-Mubarek ve Beyhakî, Ebu Musa el-Eşarî 
radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ْمُس   َوتُْضِحيِهمْ  تُِظلُُّهمْ  َوأَْعَمالُُهمْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاِس  ُرُؤوِس  َعَلى الشَّ

“Kıyamet gününde güneş insanların başları üzerinde olur ve amelleri 
onları gölgelendirip aydınlatır.”193 

333- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ ِفي ِظل ِهِ َسْبَعة   َوَشاب   َيْوَم َلَ ِظلَّ ِإَلَّ ِظلُُّه اِْلَماُم الَعاِدلُ  يُِظلُُّهُم اَّللَّ
ِ َوَرُجالَِن  ُبُه ُمَعلَّق  ِفي الَمَساِجدِ َوَرُجل  َقلْ  ِة َرب ِهِ َنَشأَ ِفي ِعَبادَ  َتَحابَّا ِفي اَّللَّ

َقا َعَلْيهِ  اْجَتَمَعا َرأَة  َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل َفَقاَل َوَرُجل  َطَلَبْتُه امْ  َعَلْيِه َوَتَفرَّ
َق  َ َوَرُجل  َتَصدَّ  َمالُُه َما تُْنِفُق َيِمينُهُ أَْخَفى َحتَّى َلَ َتْعَلَم ِش  ِإن ِي أََخاُف اَّللَّ

َ خَ   اِلياا َفَفاَضْت َعْيَناهُ َوَرُجل  َذَكَر اَّللَّ

“Yedi kişiyi Allah’ın gölgesinden başka gölgenin olmadığı günde 
Allah gölgelendirecektir. Bunlar; adil yönetici, rabbine ibadet üzere 
yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kişi, Allah için birbirini seven, 
bunun için bir araya gelip, bunun için birbirinden ayrılan iki kişi, mal ve 
güzellik sahibi bir kadın kendisine çağırdığında: “Ben Allah’tan 

                                                

193 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hennad Zühd (331) İbnu’l-
Mubarek ez-Zuhd (1325) İbn Ebî Şeybe (7/141) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/261) 
Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (300) 
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korkarım” diyen kişi, gizlice sadaka verip, sağ elinin infak ettiğini sol eli 
bilmeyen kişi ve yalnız başına Allah’ı zikrederek gözleri yaşaran 
kişidir.”194 

334- İbn Asakir, diğer bir rivayet yoluyla Ebu Hureyre radiyallahu 
anh’den benzerini rivayet etti. Onun rivayetinde “ibadet üzere yetişen genç” 
yerine şu ifade vardır: 

 َفَحَمى َشُفواَفاْنكَ  اْلَعُدوَّ  َفَلُقوا َقْومٍ  َمعَ  َسِريَّةٍ  ِفي َكانَ  َوَرُجل  
 اْستْشهد أَوِ  َوَنَجا َنَجْوا َحتَّى آَثاَرُهمْ 

“Ve bir seriyyede bir toplulukla beraber savaşa çıkan, düşmanla 
karşılaşıp dağıldıklarında onların arkasından kurtuluncaya veya şehit 
edilinceye kadar onları koruyan kişi.” 195 

336- Muslim, Ebu’l-Yeser radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ا أَْنَظرَ  َمنْ  ِه َيْومَ  ِفي اَّللُ  أََظلَّهُ  َعْنهُ  َوَضعَ  أَوْ  ُمْعِسرا  ِظلُّهُ  ِإَلَّ  ِظلَّ  ََل  ِظل ِ

“Kim zorda kalmış borçlusunu bekler veya ondan indirim yaparsa 
Allah onu kendisinin gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı 
günde kendi gölgesinde bulundurur.”196 

339- Ahmed, İbn Hibbân, İbn Mâce ve Ebû Ya'lâ Ömer b. el-Hattab 
radiyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ  أََظلَّهُ  َغازٍ  َرْأَس  أََظلَّ  َمنْ   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اَّللَّ

                                                

194 Sahih. Buhârî (660) Muslim (1031) 
195 Buhârî'nin şartına göre sahih. İbn Hacer Emaliyu’l-Mutlaka (s.98) Tehzibu 

Tarihi Dımeşk (1/452, 6/250) 
196 Sahih. Muslim (3006) 
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“Kim bir gazinin başını gölgelendirirse Allah da onu kıyamet 
gününde gölgelendirir.”197 

343- İbn Cerir (et-Taberî) Katade rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ُث  ُكنَّا ُدوَق  اْْلَِمينَ  التَّاِجرَ  أَنَّ  نَُحد ِ ْبَعةِ  َمعَ  الصَّ  اْلَعْرِش  ِظل ِ  ِفي السَّ
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ 

“Bizler güvenilir ve dürüst tüccarın kıyamet gününde arşın gölgesinde 
bulunacak yedi kişi ile beraber olacağını konuşurduk.”198 

349- Ahmed b. Menî ve Şuabu’l-İman’da Beyhakî, Aişe radiyallahu 
anha’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

اِبُقونَ  َمنِ  أََتْدُرونَ  ُ  َقالُوا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اَّللَِّ  ِظل ِ  ِإَلى السَّ  َوَرُسوِلهِ  اَّللَّ
 َحَكُموا َوِإَذا بَذلُوهُ  ُسِئُلوهُ  وِإذا قبلوه اْلحق أْعطوا ِإَذا ِذينَ الَّ  َقاَل  أَْعَلمُ 
 ِْلَْنُفِسِهمْ  َكُحْكِمِهمْ  َحَكُموا ِللنَّاِس 

“Bilir misiniz, Allah Azze ve Celle’nin kıyamet günündeki 
gölgesine ilk geçecekler kimlerdir?” Dediler ki: “Allah ve rasulü daha iyi 
bilir.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Hak verildiğinde kabul eden, kendisinden istenildiğinde bolca 
veren, insanlara hükmettiklerinde kendi nefisleri hakkında hükmettikleri 

                                                

197 Sahih. Ahmed (1/20, 53) İbn Mâce (2758) İbn Hibbân (10/486) Hâkim (2/98) 
Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (1/356-58) Ebû Ya'lâ (1/217) İbn Ebî Şeybe (4/230) Bezzar 
(1/432) İbn Ebi Asım el-Cihad (92) Beyhakî (9/172) 

198 Sahih maktu. Taberî Tefsir (6/630) 
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gibi hükmedenler.”199 

373- Ahmed ve Taberânî sahih isnadla Utbe b. Abd es-Sulemî 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َفَقاَتَل  اْلَعُدوَّ  َفَلِقَي  َوَماِلهِ  ِبَنْفِسهِ  َخَرجَ  ُمْؤِمن   َرُجل   َثاَلَثة   اْلَقْتَلى
ِهيدُ  َفَذِلَك  يُْقَتَل  َحتَّى  َيْفُضُلهُ  ََل  َعْرِشهِ  َتْحَت  اَّللِ  َخْيَمةِ  ِفي رُ اْلُمْفَتخِ  الشَّ

ةِ  ِبَدَرَجةِ  ِإَلَّ  النَِّبيُّونَ   النُُّبوَّ

“Öldürülenler üç çeşittir: Birisi canıyla ve malıyla çıkan mü’min ki, 
düşmanla karşılaşır, öldürülünceye kadar savaşır. İşte bu Allah’ın arşı 
altında bir çadırda övünen şehittir. Onunla nebiler arasında yalnızca 
nübüvvet derecesi vardır…”200 Hadisin tam metni cennetin özellikleri 
bölümünde gelecektir. 

378- Ahmed, İbn Huzeyme, İbn Hibbân ve Hâkim, Ukbe b. Amir 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِ َصَدَقِتِه َحتَّى يُْقَضى َبْيَن النَّاِس أَْو َقاَل َحتَّى  ُكلُّ اْمِرٍئ ِفي ِظل 
َق  يُْحَكَم َبْيَن النَّاِس َقاَل َيِزيُد َوَكاَن أَبُو اْلَخْيِر ََل يُْخِطئُُه َيْوم  أَْن َيَتَصدَّ

 َكةا َوَلْو َبَصَلةا ِفيِه ِبَشْيٍء َوَلْو َكعْ 
                                                

199 Hasen. Ahmed (6/67, 69) Ahmed Zühd (2406) Beyhakî Şuab (7/504) İbnu’l-Kâs 
Edebu’l-Kâdî (1/72) Hakîm et-Tirmizî Nevadiru’l-Usul (1619) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (1/16, 2/186) Deylemi (2334) İbn Hacer Emaliyu’l-Mutlaka (133) İbn Hacer et-
Temyiz Fi Telhis (2824) Busayri İthaf (4874) İbnu’l-Kâs’ın rivayetinde Ali b. Yezid, İbn 
Lehia’ya mutabaat etmiştir. 

200 Sahih. Ahmed (4/186) İbn Hibbân (10/519) Tayalisi (1363) Dârimî (2455) İbnu’l-
Mubarek el-Cihad (7) Taberânî (17/126) İbn Ebi Asım el-Cihad (132) Ebu Nuaym 
Sifatu’n-Nifak (33) Fesevi Ma’rife (2/197) Beyhakî (9/164) Beyhakî Şuab (4/28) 
Beyhakî el-Ba’s (799) İbn Asakir Tarih (28/276) 
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“Herkes insanlar arasında hüküm verilinceye kadar sadakasının 
gölgesinde olacaktır.” Yezid b. Ebi Habib dedi ki: “Ebu Hayr her gün mutlaka 
ya bir ekmek, ya bir soğan gibi bir şey sadaka verirdi.”201 

379- Tirmizî hasen kaydıyla Câbir b. Abdillah radıyallahu anhuma’dan 

rivayet ediyor: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

ُكمْ  ِمنْ  ِإنَّ  ا ِمن ِي َوأَْقَرِبُكمْ  ِإَليَّ  أََحب ِ  أََحاِسَنُكمْ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  َمْجِلسا
ا يِمن ِ  َوأَْبَعَدُكمْ  ِإَليَّ  أَْبَغَضُكمْ  َوِإنَّ  أَْخاَلقاا  الثَّْرَثاُرونَ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  َمْجِلسا

ُقونَ   الثَّْرَثاُرونَ  َعِلْمَنا َقدْ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا َقالُوا َوالُمَتَفْيِهُقونَ  َوالُمَتَشد ِ
ُقونَ  ُرونَ  َقاَل  الُمَتَفْيِهُقوَن؟ َفَما َوالُمَتَشد ِ  الُمَتَكب ِ

“Kıyamet gününde bana en sevimliniz ve meclis olarak en yakınınız 

ahlâkı en güzel olanınızdır. Kıyamet gününde bana en buğzedileniniz ve 

meclis olarak en uzağınız ise sersâr olanlar (çok konuşanlar), 

muteşeddik olanlar (sözleriyle insanlara karşı üstünlük taslayanlar) ve 

mutefeyhiklerinizdir.” Dediler ki: “Ey Allah’ın rasulü! Çok konuşan ve 

sözleriyle insanlara üstünlük taslayanları anladık, peki mütefeyhikler 

kimlerdir?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Kibirlenenlerdir.”202 

380- Beyhakî, hasen isnad ile Ebu Umame radıyallahu anh’den 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

201 Muslim'in şartına göre sahih. Huseyn b. Harb el-Mervezi el-Birr ve’s-Sila 
(339) İbn Huzeyme (2431) İbn Hibbân (8/104) Hâkim (1/576) Ahmed (4/147) Begavi 
Şerhu’s-Sunne (1637) Taberânî (17/280) Ebû Ya'lâ (3/300) İbnu’l-Mubarek Zuhd 
(645) Kudai Musnedu Şihab (103) Kasım b. Kutlubuga Musnedu Ukbe b. Amir (109) 
Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (8/181) Beyhakî (4/177)  

202 Sahih. Tirmizî (2018) Hatib Tarih (4/63) Taberânî Mekarimu’l-Ahlak (6) İbnu’l-
Mukri Mu’cem (419) Haraiti Mekarimu’l-Ahlak (24) İbn Asakir Tarih (37/397) el-Elbani 
es-Sahiha (791) 
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اَلةِ  ِمنَ  َعَليَّ  أَْكِثُروا ِتي َصاَلةَ  َفِإنَّ  ُجُمَعةٍ  َيْومِ  ُكل ِ  ِفي الصَّ  تُْعَرُض  أُمَّ
 ِمن ِي ْقَرَبُهمْ أَ  َكانَ  َصاَلةا  َعَليَّ  أَْكَثَرُهمْ  َكانَ  َفَمنْ  ُجُمَعةٍ  َيْومِ  ُكل ِ  ِفي َعَليَّ 
 َمْنِزَلةا 

“Her Cuma günü bana salat etmeyi çoğaltın. Zira her Cuma günü 

ümmetimin selamı bana arz edilir. Bana en çok salat edeniniz, konum 

olarak bana en yakın olanınızdır.”203 

384- Muslim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْحَمنِ  َيِمينِ  َعنْ  نُورٍ  ِمنْ  َمَناِبرَ  َعَلى اَّللِ  ِعْندَ  اْلُمْقِسِطينَ  ِإنَّ   َعزَّ  الرَّ
 َولُوا َوَما َوأَْهِليِهمْ  ُحْكِمِهمْ  ِفي َيْعِدلُونَ  الَِّذينَ  َيِمين   َيَدْيهِ  َوِكْلَتا َوَجلَّ 

“Muhakkak ki muksitler Allah’ın katında, Rahman Azze ve 
Celle’nin sağ yanında nurdan minberler üzerindedirler. O’nun her iki eli 
de sağdır. Onlar hükümlerinde, ailelerinde ve yönetimini üstlendikleri 
kimseler hakkında adaletli olanlardır.”204 

386- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 ِفي أُِظلُُّهمْ  اْلَيْومَ  ِبَجاَلِلي اْلُمَتَحابُّونَ  أَْينَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيُقولُ  اَّللَ  ِإنَّ 

                                                

203 Hasen ligayrihi. Beyhaki (3/249) Şuabu’l-İman (3/110) Muhammed b. 
Abdirrahim el-Makdisi, el-Munteka (19) Deylemi (250) Hafız İbn Hacer, Fethu’l-Bari’de 
(11/167) “İsnadı sakıncasızdır” dedi. Bkz.: el-Elbani Sahihu’t-Tergib (1673) 

204 Sahih. Muslim (1827) 
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 ِظل ِي ِإَلَّ  ِظلَّ  ََل  َيْومَ  ِظل ِي

“Allah Teâlâ, kıyamet gününde şöyle buyurur: “Benim celalim için 
birbirlerini sevenler neredeler? Bugün onları benim gölgemden başka 
gölge olmayan gölgemde bulunduracağım.”205 

387- Ahmed, İbn Hibbân ve Tirmizî, Muaz b. Cebel radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
işittim: 

 ِظلَّ  ََل  َيْومَ  اْلَعْرِش  ِظل ِ نُوٍر ِفي  ِمنْ  َمَناِبرَ  َعَلى اَّللَِّ  ِفي اْلُمَتَحابُّونَ 
َهَداءُ وَ  النَِّبيُّونَ  ِبَمَكاِنِهمُ  َيْغِبطُُهمْ  ِظلُّهُ  ِإَلَّ   الشُّ

“Birbirlerini Allah için sevenler kıyamet gününde kendisinin 
gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı arşın gölgesinde olacaklar, 
onların konumlarına nebiler ve şehitler gıpta edeceklerdir.”206 

389- Ahmed ve Taberânî, Ebu Malik el-Eşarî radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا َّلِلَِّ  أَنَّ  َهَداءُ  النَِّبيُّونَ  َيْغِبُطُهمْ  ُشَهَداءَ  َوََل  ِبأَْنِبَياءَ  َلْيُسوا ِعَبادا  َوالشُّ
 َقاَل َناس  ِمنْ  اَّللِ  َرُسوَل  ُهْم َيا َمنْ  قيل اَّللِ  ِمنَ  َوُقْرِبِهمْ  َمَجاِلِسِهمْ  َعَلى
 َيَضعُ  َفْواَوَتَصا اَّللِ  ِفي َتَحابُّوا ُمَتَقاِرَبة   أَْرَحام   َبْيَنُهمْ  ِصْل تَ  َشتَّى َلمْ  بُْلَدانٍ 
امَ  ِمنْ  َمَناِبرَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َلُهمْ  اَّللُ  ْحَمنِ  نُوٍر ُقدَّ َعَلْيَها  َتَعاَلى َفُيْجِلُسُهمْ  الرَّ

 َيْفَزُعونَ  َوََل  النَّاُس  َيْفَزعُ 

                                                

205 Sahih. Muslim (2566) 
206 Sahih. İbn Hibbân (2/340) Hâkim (4/188, 466) Ahmed (5/233, 328) Tirmizî 

(2390) Taberânî (20/78, 88) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (8/312) İbn Asakir Tarih 
(58/426) 
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“Muhakkak ki Allah’ın bazı kulları vardır, onlar nebiler veya 
şehitler olmadıkları halde nebiler ve şehitler, onların meclislerinin 
Allah’a olan yakınlıkları sebebiyle onlara gıpta ederler.” Denildi ki: “Onlar 
kimlerdir ey Allah’ın rasulü!” Buyurdu ki: 

“Farklı beldelerden aralarında akrabalık bulunmayan, birbirlerini 
Allah için seven ve samimi olan insanlardır. Allah kıyamet gününde onlar 
için Rahman Teâlâ’nın önünde nurdan minberler koyar, onları bunların 
üzerine oturtur. İnsanlar korku içindelerken onlar korkmazlar.”207 

390- Taberânî, hasen isnadla Ebu’d-Derda radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُ  َلَيْبَعَثنَّ  ا اَّللَّ  ِبأَْنِبَياءَ  َلْيُسوا النَّاُس  َيْغِبُطُهمُ  نُورٍ  ِمنْ  َمَناِبرَ  َعَلى أَْقَواما
 َلَنا اْنَعْتُهمْ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا َفَقاَل  ُرْكَبَتْيهِ  َعَلى َفَجَثا ِبي  أَْعَرا َفَقامَ  ُشَهَداءَ  َوَل

 َشتَّى َقَباِئَل  ِمنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّ  ِفي اْلُمَتَحابُّونَ  ُهمُ  َقاَل  َنْعِرْفُهمْ 

“Muhakkak ki Allah nurdan minberler üzerinde bazı toplulukları 
diriltir, onlar nebiler veya şehitler olmadıkları halde insanlar onlara gıpta 
ederler.” Bir bedevi dizleri üzerine çökerek dedi ki: “Ey Allah’ın rasulü! Bize 
onların özelliklerini söyle ve onları tanıt.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu ki: 

“Onlar farklı kabilelerden oldukları halde birbirlerini Allah için 
sevenlerdir.”208 

392- Taberânî, ceyyid isnad ile İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

207 Hasen. Ahmed (5/343) İbn Ebî Hâtim Tefsir (10452) Ma’mer Cami (938) İbnu’l-
Mubarek Musned (7) İbnu’l-Mubarek Zuhd (714) Acurri es-Semanun (17) Taberânî 
(3/290) Ebû Ya'lâ (12/233) Begavi Şerhu’s-Sunne (3464) İbn Ebi'd-Dunyâ el-İhvan (6) 
Beyhakî Şuab (6/486) Beyhakî el-Esma ve’s-Sifat (976) Hakîm et-Tirmizî Nevadiru’l-
Usul (1430, 1471) İbn Kudame el-Mutehabbiyne Fillah (46) 

208 Hasen. Muhammed b. Yahya ez-Zuhlî Cüz (103) 
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 َيِمين   اَّللِ  َيَدِي  َوِكْلَتا َعْرِش الْ  َيِمينِ  َعنْ  ةِ اْلِقَيامَ  َيْومَ  ُجَلَساءَ  َّلِلَِّ  ِإنَّ 
 َوََل  ُشَهَداءَ  َوََل  ِبأَْنِبَياءَ  َلْيُسوا نُورٍ  ِمنْ  ُوُجوُهُهمْ  نُورٍ  ِمنْ  َمَناِبرَ  َعَلى

يِقينَ   َتَعاَلى اَّللِ  ِبِجاَللِ  اْلُمَتَحابُّونَ  َقاَل  ُهْم؟ َمنْ  اَّللِ  َرُسوَل  َيا ِقيَل  ِصد ِ

“Muhakkak ki kıyamet gününde arşın sağında Allah’ın meclisinde 
olacak kimseler vardır. Allah’ın her iki eli de sağdır. Onlar nurdan 
minberler üzerindedirler ve yüzleri nurdandır. Onlar nebiler, şehitler 
veya sıddıklar değildirler.” Denildi ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Onlar kimlerdir?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdu ki:  

“Allah Teâlâ’nın celali için birbirlerini sevenlerdir.”209 

405- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 

َس  َمنْ  ْنَيا ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَبةا  ُمْؤِمنٍ  َعنْ  َنفَّ َس  الدُّ  ِمنْ  ُكْرَبةا  َعْنهُ  اَّللُ  َنفَّ
رَ  َوَمنْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ُكَرِب  رَ  ُمْعِسرٍ  َعَلى َيسَّ ْنَيا ِفي َعَلْيهِ  اَّللُ  َيسَّ  َواْْلِخَرةِ  الدُّ
ا َسَترَ  َوَمنْ  ْنَيا ِفي اَّللُ  َسَتَرهُ  ُمْسِلما  َواْْلِخَرةِ  الدُّ

“Kim bir müslümanın bir dünya sıkıntısını giderirse Allah da 
ondan kıyamet gününün bir sıkıntısını giderir. Kim zorda kalan birine 
kolaylık sağlarsa Allah da ona hem dünyada hem ahirette kolaylık sağlar. 
Kim bir müslümanın kusurunu örterse Allah da dünyada ve ahirette onun 
kusurunu örter.”210 

406- Muslim, Ebu Katade radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

                                                

209 Hasen ligayrihi. Taberânî (12/134) el-Elbani Sahihu’l-Cami (4312) 
210 Sahih. Muslim (2699) 
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هُ  َمنْ  ْس  اْلِقَياَمةِ  يَْومِ  كَُرِب  ِمنْ  اَّللُ  يُْنِجَيهُ  أَنْ  َسرَّ  َعْنهُ  َضعْ يَ  أَوْ  ُمْعِسرٍ  َعنْ  َفْليُنَف ِ

“Kim Allah’ın kendisini kıyamet gününün bir sıkıntısından 
kurtarmasına sevinirse zor durumda kalan borçlusuna süre tanısın veya 
ondan indirim yapsın.”211 

411- Abdullah b. el-Mubarek, el-Haris b. Yezid rahimehullah’ın şöyle 
dediğini rivayet etti: 

هُ  ِإَلَّ  َوَلِدَها ِفي ُمْؤِمَنةا  َعْبد   َيُسرُّ  َلَ  يَُقالُ  ُ  َسرَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اَّللَّ

“Şöyle denilirdi: Mü’mine bir kadını çocuğu hakkında sevindiren hiçbir 
kul yoktur ki Allah onu kıyamet gününde sevindirmesin.”212 

414- Muslim, Muaviye radiyallahu anh’den rivayet ediyor: “Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

نُونَ   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  أَْعَناقاا النَّاِس  أَْطَولُ  اْلُمَؤذ ِ

“Müezzinler kıyamet gününde insanların boynu en uzun olanları 
olacaklardır.”213 

425- “Hasen” kaydıyla Tirmizî, “sahih” kaydıyla Hâkim ve Darekutni 
Ebu Eyyub radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

َق  َمنْ  َق  َوَوَلِدَها َواِلَدةٍ  َبْينَ  َفرَّ ُ  َفرَّ ِتهِ  َوَبْينَ  َبْيَنهُ  اَّللَّ  اْلِقَياَمةِ  ْومَ يَ  أَِحبَّ

“Kim anne ile evladının arasını ayırırsa kıyamet gününde Allah 
onunla sevdiklerinin arasını ayırır.”214 

                                                

211 Sahih. Muslim (1563) 
212 Sahih maktu. İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd (713) 
213 Sahih. Muslim (387) 
214 Sahih ligayrihi. Ahmed (5/412) Hâkim (2/63) Tirmizî (1566) Darekutni (3/68) 
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Mevkif’te Giydirilecek Olanlar 

426- Daha önce Buhârî ve Muslim’in rivayet ettikleri hadiste kıyamet 
gününde ilk giydirilecek olanın İbrahim aleyhi's-selâm olacağı geçmişti. 

427- İbnu’l-Mubarek, ez-Zuhd’de Ahmed, Musned’inde İbn Rahuye ve 
Ebû Ya'lâ, Ali b. Ebi Talib radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler: 

لُ   َصلَّى النَِّبيُّ  يُْكَسى مَّ ثُ  ِقْبِطيََّتْينِ  ِإْبَراِهيمُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ   يُْكَسى َمنْ  أَوَّ
 ُ  اْلَعْرِش  َيِمينِ  َعَلى َوُهوَ  َحِبَرةا  ُحلَّةا  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ

“Kıyamet gününde ilk giydirilecek olan; İbrahim aleyhi's-selâm’dır. Ona 
iki kıpti elbisesi giydirilir. Sonra Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e yemen 
hullesi giydirilir. O arşın sağında olacaktır.”215  

429- Beyhakî, el-Esma ve’s-Sifat’ta İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet etti: 

لُ  ُعَراةا  ُحَفاةا  َمْحُشوُرونَ  ِإنَُّكمْ   َيْومَ  اْلَجنَّةِ  نَ مِ  يُْكَسى ِمنْ  َوأَوَّ
اَلةُ  َعَلْيهِ  ِإْبَراِهيمُ  اْلِقَياَمةِ  اَلمُ  الصَّ  َويُْؤَتى اْلَجنَّةِ  ِمنَ  ُحلَّةا  يُْكَسى َوالسَّ
 اْلَجنَّةِ  ِمنَ  ُحلَّةا  َفأُْكَسى ِبي يُْؤَتى ثُمَّ  ِش اْلَعرْ  َيِمينِ  َعنْ  َلهُ  َفُيْطَرحُ  ِبُكْرِسي ٍ 

 اْلَعْرِش  َساِق  َعَلى ِلي َفُيْطَرحُ  ِبُكْرِسي ٍ  أُوَتى ثُمَّ  الَبْشرُ  َلَها َيُقومُ  ََل 

“Muhakkak ki sizler yalınayak ve çıplak olarak haşredileceksiniz. 

                                                

Ebu İshak el-Fezari Siyer (109) Taberânî (4/182) Kudai (456) Beyhakî (9/128) İbn 
Asakir Tarih (32/119) Deylemi (5654) 

215 Sahih mevkuf. Ahmed Zühd (421) İbnu’l-Mubarek Zühd (364) İbn Ebî Şeybe 
(7/265) Ebû Ya'lâ (1/427) İbn Ebi Asım el-Evail (22) Beyhakî el-Esma ve’s-Sifat (840) 
İbn Asakir Tarih (6/243) 



127 

 

Kıyamet gününde cennetten ilk giydirilecek olan İbrahim aleyhi's-
selâm’dır. Ona cennetten bir hulle giydirilir ve ona arşın sağında bir kürsi 
verilir. Sonra ben getirilirim ve bana cennetten hiçbir beşere nasip 
olmayacak bir hulle giydirilir. Sonra bir kürsi getirilir ve arşın bacağı 
üzerinde benim için konulur.”216 

Faide: el-Kurtubî dedi ki: “Bu fazilet İbrahim aleyhi's-selâm’a has 
özelliklerdendir. Nitekim Musa aleyhi's-selâm da, Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in onu arşın bacağına tutunmuş halde bulacak olmasıyla özel 
kılınmıştır. Bununla beraber Nebî sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yerin 
ilk yarılacağı kimsedir. Bu durum onların Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den 
daha üstün olmalarını gerektirmez. Bilakis Nebî sallallahu aleyhi ve sellem 
kıyamet gününde daha üstündür. İbrahim aleyhi's-selâm’ın giydirilme 
hususunda öne alınmasının hikmeti, onun elbiselerinden soyularak ateşe 
atılmış olması sebebiyledir. Bu, Allah’ın zatı için olmuş, İbrahim aleyhi's-selâm 
sabretmiş ve karşılığını Allah’tan beklemiştir. Kıyamet günü herkesin başları 
üzerinde çıplaklıktan ilk kurtulup giydirilmesiyle amelinin karşılığını bulacaktır. 
Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e, geri bırakılmasının telafisi 
olarak, İbrahim aleyhi's-selâm’ın elbisesinden daha üstün bir elbise 
giydirilecektir. Denildi ki: “O (İbrahim aleyhi's-selâm) ilk defa şalvar giyerek 
örtünen olduğu için böyle ödüllendirilir.” Yine denildi ki: “Yeryüzünde Allah’tan 
ondan daha çok korkan kimse olmamıştır. Giydirilmesi hususunda acele 
edilerek kalbinin tatmin olması için kendisine güven verilecektir.”217  

Hafız İbn Hacer dedi ki: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in kabrinden, 
içerisinde öldüğü elbiselerle çıkacak olması muhtemeldir. O zaman kendisine 
giydilecek olan cennet hullesi de, arşın bacağı üzerinde bir kürsiye 
oturtulmasıyla beraber kendisine bir ikram olacaktır. Böylece İbrahim aleyhi's-
selâm’ın giydirilmede ilk olması, diğer insanlara nazarandır.”218 

437- “Hasen” kaydıyla Tirmizî, İbn Huzeyme ve “sahih” kaydıyla Hâkim, 
Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َحل ِهِ  َرب ِ  َيا اْلُقْرآنُ  َيُقولُ فَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلُقْرآنِ  َصاِحُب  َيِجيءُ 
                                                

216 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Beyhakî el-Esma ve’s-Sifat (839) 
217 Bkz.: Kurtubi Tezkira (1/406) İbn Hacer Fethu’l-Bari (11/392) 
218 Fethu’l-Bari (11/392) 
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 َيُقولُ  ثُمَّ  الَكَراَمةِ  ُحلَّةَ  َفُيْلَبُس   ِزْدهُ  َرب ِ  َيا َيُقولُ  ثُمَّ  اْلَكَراَمةِ  َتاجَ  َفُيْلَبُس 
 َحَسَنةا  آَيةٍ  ِبُكل ِ  َوَيْزَدادُ  َواْرَقهْ  اْقِرهِ  َلهُ  َويَُقالُ  َعْنهُ  َفَيْرَضى َعْنهُ  اْرَض  َرب ِ  َيا

“Kıyamet günü Kur’ân sahibi getirilir, Kur’ân der ki: “Ya rabbi! Onu 
süsle!” Bunun üzerine ona keramet tacı giydirilir. Sonra der ki: “Ya rabbi! 
Ona artır” Bunun üzerine ona keramet elbisesi giydirilir. Kur’ân der ki: 
“Ya rabbi! Ondan razı ol.” Bunun üzerine ondan razı olur ve ona denilir 
ki: “Oku!” o da okur ve okuduğu her ayetten dolayı bir iyilik artırılır.”219 

438- İbn Mâce, Amr b. Hazm’dan, o babasından, o da dedesinden, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ييُ  ُمْؤِمنٍ  ِمنْ  َما ُ  َكَساهُ  ِإَلَّ  ِبُمِصيَبةٍ  أََخاهُ  َعز ِ  ُحَللِ  ِمنْ  ُسْبَحاَنهُ  اَّللَّ
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَكَراَمةِ 

“Bir kardeşinin musibetine taziyede bulunan hiçbir mü’min yoktur 
ki Allah Subhanehu ona kıyamet gününde keramet hullelerinden 
giydirmesin.”220 

441- “Hasen” kaydıyla Tirmizî ve Hâkim, Muaz b. Enes radiyallahu 
anh’den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

َباَس  َتَركَ  َمنْ  ا الل ِ ُ  َدَعاهُ  َعَلْيهِ  َيْقِدرُ  َوُهوَ  َّلِلَِّ  َتَواُضعا  الِقَياَمةِ  َيْومَ  اَّللَّ
َرهُ  َحتَّى اْلَخاَلِئِق  ُرُءوِس  َعَلى  َيْلَبُسَها َشاءَ  اِْليَمانِ  ُحَللِ  أَي ِ  ِمنْ  يَُخي ِ

                                                

219 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizî (2915) Hâkim (1/738) Hadisu’s-Serrac 
(1266, 1724) Ebu Ubeyd Fadailu’l-Kur’an (s.83) Bezzar (16/13) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (7/206) Ziyau’l-Makdisi Fadailu’l-Kuran (14) Beyhakî Şuab (2/346) Deylemi 
(6772) İbn Hacer Garaibu’l-Multekita (2648) 

220 Hasen ligayrihi. İbn Mâce (1601) Abd b. Humeyd (287) Dulabi el-Kuna (1307) 
Kasım b. Musa el-Uşeyb Cüz (75) Hatib Telhisu’l-Muteşabih (1/482) Beyhakî (4/59) 
Rafii et-Tedvin (2/250) Deylemi (6081) el-Elbani İrvau’l-Galil (764) 
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“Kim Allah için tevazu göstererek giymeye güç yetirdiği bir 
elbiseyi terk ederse Allah kıyamet gününde onu halkın başları üzerinden, 
iman elbiselerinden dilediğini giymek üzere çağırır.”221 

Allah Yolunda Ayakları Tozlanan Kimsenin Alacağı 

Karşılık 

444- İbn Mâce, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 ُمْسِلمٍ  َعْبدٍ  ْوِف جَ  ِفي َجَهنَّمَ  َوُدَخانُ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي ُغَبار   َيْجَتِمعُ  ََل 

“Allah yolundaki toz ile cehennemin dumanı müslüman bir kulun 
boşluğunda bir araya gelmez.”222 

445- İbn Mâce, Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 اْلُغَبارِ  ِمنَ  أََصاَبهُ  َما ِبِمْثلِ  َلهُ  َكانَ  اَّللَِّ  يلِ َسبِ  ِفي َرْوَحةا  َراحَ  َمنْ 
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِمْسكاا

“Kim Allah yolunda bir akşam yürüyüşü yaparsa kendisine isabet 
eden toz kadar kıyamet gününde onun için misk olur.”223 

                                                

221 Hasen. Ahmed (3/438) Tirmizî (2021, 2481) Hâkim (1/130, 4/204) Haris b. Ebi 
Usame Musned (567) Taberânî (20/181) Ebû Ya'lâ (3/60, 68) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (8/48) Beyhakî (3/273) Beyhakî Şuab (5/151) Zehebi Mu’cemu’ş-Şuyuhi’l-Kebir 
(1/291) el-Elbani es-Sahiha (718) 

222 Sahih. Ahmed (2/256, 342, 441, 505) Buhârî Tarih (4/307) Buhârî Edebu’l-
Mufred (281) Said b. Mansur (2401-402) Tirmizî (1633, 2311) Nesâî (3107-114) İbn 
Mâce (2774) İbn Hibbân (8/43) Hâkim (2/82, 4/288) İbn Ebî Şeybe (4/208, 7/127) 
Bezzar (15/33) Taberânî Evsat (2/256) Humeydi (1091) Beyhakî Şuab (1/490, 4/26, 
7/423) 

223 Hasen. İbn Mâce (2775) Bezzar (14/63) Taberânî Evsat (2/93) el-Elbani es-
Sahiha (2338) 
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Cehennemden Uzaklaştırılacak Olanlar 

446- Buhârî ve Muslim, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا َصامَ  َمنْ  دَ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي َيْوما ُ  َبعَّ ا َسْبِعينَ  النَّارِ  َعنِ  َوْجَههُ  اَّللَّ  َخِريفا

“Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onun yüzünü 
cehennemden yetmiş senelik mesafe kadar uzaklaştırır.”224 

447- Nesâî aynı lafızla Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet etti225 

448- Taberânî, Cabir radiyallahu anh’den aynı lafızla rivayet etti.226 

450- Amr b. Abese radiyallahu anh hadisinde “yüz sene” lafzıyla 
rivayet edilmiştir. 227 

  

                                                

224 Sahih. Buhârî (2840) Muslim (1153) 
225 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (2/300, 357) Ebu Avane (7540) Nesâî 

(2244, 2246) Tirmizî (1622) İbn Mâce (1718) İbn Bişran Emali (681) Bezzar (15/274, 
343) Taberânî Evsat (3/307, 6/233) Ebu’ş-Şeyh Tabakat (818) Hatib Tarih (4/8) 

226 Hasen ligayrihi. Taberânî Evsat (2/343) 
227 Sahih. Abdurrazzak (5/301) Buhârî Tarih (2/234) Taberânî Evsat (3/309) 

Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (290, 1257, 3498, 3499) İbn Ebi Asım Cihad (70) İbn 
Asakir Tarih (11/288) 
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Büyük Şefaat 

Büyük şefaat mevkifin uzunluğundan rahatladıktan sonra hüküm 
verilirken gerçekleşecektir. Bu övülmüş makamdır. Şefaatle bir topluluk 
hesapsız olarak cennete girer. Tevhid ehlinden cehennemi hak edenler ise 
şefaat sayesinde cehenneme girmezler. İnsanlardan bazılarının cennette 
derecesi şefaatle yükselir. Şefaat sayesinde cehennemde ebedi kalacak 
olanların azanı hafifletilir. Müşriklerin çocukları ise azap görmezler. 

Enes, Ebu Bekr es-Sıddık, Ebu Hureyre, İbn Abbas, İbn Ömer, 
Huzeyfe, Ukbe b. Amir, Ebu Said el-Hudrî ve Selman radiyallahu anhum’den 
uzun metinle, Ubey b. Ka’b, Ubade b. es-Sâmit, Ka’b b. Malik, Cabir b. 
Abdillah ve Abdullah b. Selam radiyallahu anhumdan ise kısa metinle gelen 
hadislerde bu bildirilmiştir. 

Enes Radiyallahu Anh Hadisi 

459- İbn Ebî Şeybe ve Ebû Ya'lâ, sahih isnad ile Enes radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

يَِّة اْلبَ  َرب َِي َسأَْلُت  ِهيَن ِمْن ُذر ِ َبُهمْ  أََلَّ  َشرِ الالَّ  َفأَْعَطاِنيِهمْ  يَُعذ ِ

“İnsanların zürriyetlerinden lâhin (günaha kastı olmayan gafil) 

kimselere azap etmemesini rabbimden istedim, verdi.”228 

İbn Abdilberr dedi ki: “el-lâhîn” çocuklardır. Çünkü onların amelleri 

kasıtlı omayıp eğlence gibidir. 

460- Buhârî ve Muslim, Enes radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 

                                                

228 Hasen. Ebu Ya’lâ (6/267, 316, 7/138) Ebû Ya'lâ Mu’cem (205, 241) Ziya el-
Muhtare (7/201) İbnu’l-Ca’d Musned (2906) Taberânî Evsat (6/111) İbnu’l-A’rabi 
Mu’cem (814) el-Muhallisiyyat (2143) İbn Bişran Emali (1561) Beyhakî el-Kaza ve’l-
Kader (629) Ebu Tahir es-Silefi Hadisu Cafer es-Serrac (11) İbn Adiy el-Kamil (5/491, 
6/259) İbn Asakir Tarih (65/74) 
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aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ  َيْجَمعُ   ِإَلى اْسَتْشَفْعَنا َلوِ  َفَيُقولُونَ  َكَذِلَك  الِقَياَمةِ  َيْومَ  الُمْؤِمِنينَ  اَّللَّ
 َتَرى أََما آَدمُ  َيا َفَيُقولُونَ  آَدَم، َفَيْأتُونَ  َهَذا، َمَكاِنَنا ِمنْ  يُِريَحَنا َحتَّى َرب َِنا

ُ  َخَلَقَك  النَّاَس   َشْيءٍ  ُكل ِ  أَْسَماءَ  َوَعلََّمَك  َمالَِئَكَتهُ  َلَك  َوأَْسَجدَ  ِبَيِدهِ  اَّللَّ
 َوَيْذُكرُ  ُهَناكَ  ُت َلْس  َفَيُقولُ  َهَذا َمَكاِنَنا ِمنْ  يُِريَحَنا َحتَّى َرب َِنا ِإَلى َلَنا اْشَفعْ 
ا اْئُتوا َوَلِكنِ  أََصاَبَها الَِّتي َخِطيَئَتهُ  َلُهمْ  لُ  َفِإنَّهُ  نُوحا ُ  َبَعَثهُ  َرُسولٍ  أَوَّ  ِإَلى اَّللَّ
ا َفَيْأتُونَ  اْلَْرِض  أَْهلِ   الَِّتي َخِطيَئَتهُ  َوَيْذُكرُ  ُهَناُكمْ  َلْسُت  َفَيُقولُ  ُنوحا

ْحَمنِ  َخِليَل  اِهيمَ ِإْبرَ  اْئُتوا َوَلِكنِ  أََصاَب   َلْسُت  َفَيُقولُ  ِإْبَراِهيمَ  َفَيْأتُونَ  الرَّ
ا ُموَسى اْئُتوا َوَلِكنِ  أََصاَبَها الَِّتي َخَطاَياهُ  َلُهمْ  َوَيْذُكرُ  ُهَناُكمْ  ُ  آَتاهُ  َعْبدا  اَّللَّ
ا َوَكلََّمهُ  التَّْوَراةَ   َلُهمْ  َوَيْذُكرُ  ُهَناُكمْ  َلْسُت  َفَيُقولُ  ُموَسى َفَيْأتُونَ  َتْكِليما
 َوُروَحهُ  َوَكِلَمَتهُ  َوَرُسوَلهُ  اَّللَِّ  َعْبدَ  ِعيَسى اْئُتوا َوَلِكنِ  أََصاَب  الَِّتي َخِطيَئَتهُ 
ا اْئُتوا َوَلِكنِ  ُهَناُكمْ  َلْسُت  َفَيُقولُ  ِعيَسى َفَيْأتُونَ  دا  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى ُمَحمَّ
ا َوَسلَّمَ  رَ  َوَما َذْنبهِ  ِمنْ  مَ َتَقدَّ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َعْبدا  َفأَْسَتْأِذنُ  َفأَْنَطِلُق  َفَيْأتُوِني َتأَخَّ
ا َلهُ  َوَقْعُت  َرب ِي َرأَْيُت  َفِإَذا َعَلْيهِ  ِلي َفُيْؤَذنُ  َرب ِي َعَلى  َما َفَيَدُعِني َساِجدا
ُ  َشاءَ  دُ  اْرَفعْ  ِلي يَُقالُ  ثُمَّ  َيَدَعِني أَنْ  اَّللَّ  تُْعَطهْ  َوَسْل  يُْسَمعْ  َوُقْل  ُمَحمَّ

عْ  َواْشَفعْ  ا ِلي َفَيُحدُّ  أَْشَفعُ  ثُمَّ  لََّمِنيَهاعَ  ِبَمَحاِمدَ  َرب ِي َفأَْحَمدُ  تَُشفَّ  َحدًّ
ا َوَقْعُت  َرب ِي َرأَْيُت  َفِإَذا أَْرِجعُ  ثُمَّ  الَجنَّةَ  َفأُْدِخُلُهمُ   َشاءَ  َما َفَيَدُعِني َساِجدا

 ُ دُ  اْرَفعْ  يَُقالُ  ثُمَّ  َيَدَعِني أَنْ  اَّللَّ عْ  َواْشَفعْ  تُْعَطهْ  َوَسْل  يُْسَمعْ  َوُقْل  ُمَحمَّ  ُتَشفَّ
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َمِنيَها ِبَمَحاِمدَ  َرب ِي َفأَْحَمدُ  ا ِلي َفَيُحدُّ  أَْشَفعُ  ثُمَّ  َرب ِي َعلَّ  َفأُْدِخُلُهمُ  َحدًّ
ا َوَقْعُت  َرب ِي َرأَْيُت  َفِإَذا أَْرِجعُ  ثُمَّ  الَجنَّةَ  ُ  َشاءَ  َما َفَيَدُعِني َساِجدا  أَنْ  اَّللَّ
دُ  اْرَفعْ : يَُقالُ  ثُمَّ  َيَدَعِني عْ  َواْشَفعْ  تُْعَطهْ  َوَسْل  يُْسَمعْ  ُقْل  ُمَحمَّ  َفأَْحَمدُ  تَُشفَّ
ا ِلي َفَيُحدُّ  أَْشَفعْ  ثُمَّ  َعلََّمِنيَها ِبَمَحاِمدَ  َرب ِي  أَْرِجعُ  ثُمَّ  الَجنَّةَ  َفأُْدِخُلُهمُ  َحدًّ

 الُخُلودُ  َعَلْيهِ  َوَوَجَب  ُقْرآنُ ال َحَبَسهُ  َمنْ  ِإَلَّ  النَّارِ  ِفي َبِقَي  َما َرب ِ  َيا َفأَُقولُ 
ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  َلَ  َقاَل  َمنْ  النَّارِ  ِمنَ  َيْخُرجُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقاَل   اَّللَّ

 َلَ  َقاَل  َمنْ  النَّارِ  ِمنَ  جُ َيْخرُ  ثُمَّ  َشِعيَرةا  َيِزنُ  َما الَخْيرِ  ِمنَ  َقْلِبهِ  ِفي َوَكانَ 
ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ةا  َيِزنُ  َما الَخْيرِ  ِمنَ  َقْلِبهِ  ِفي َوَكانَ  اَّللَّ  َمنْ  النَّارِ  ِمنَ  َيْخُرجُ  ثُمَّ  بُرَّ
ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  َلَ  َقاَل  ةا  الَخْيرِ  ِمنَ  َيِزنُ  َما َقْلِبهِ  ِفي َوَكانَ  اَّللَّ  َذرَّ

“Kıyamet günü Mü’minler toplanırlar ve: “Ne olurdu da birini 
Rabbimiz katında şefaatçi edinsek” derler. Âdem aleyhi's-selâm’a gelir-
ler:  

“Sen insanlığın babasısın, Allah seni kendi eliyle yarattı, 
meleklerini sana secde ettirdi ve sana her şeyin ismini öğretti. Bize 
Rabbin katında şefaatçi ol, öyle ki bizi, buradaki şu yerimizde rahata 
kavuştursun” derler. Âdem de:  

“Ben sizin istediğiniz konumda değilim” der ve günahları sayar. 
Şefaati istemekten utanır ve:  

“Nuh’a gidin. O, Allah’ın Resûlü sıfatıyla insanlığa gönderdiği 
Peygamberlerinin ilkidir” der. Mü’minler ona giderler ve Nuh aleyhi's-
selâm da:  

“Ben sizin istediğiniz konumda değilim” der ve Yüce Allah’tan 
bilmeksizin bir talepte bulunduğunu hatırlatır. Şefaat istemekten utanır 
ve:  
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“Allah’ın dostu İbrahim (aleyhi's-selâm)’a gidin” der. Ona 
giderler, o da:  

“Ben sizin istediğiniz konumda değilim, siz Musa’ya (aleyhi's-
selâm) gidin. O Allah Azze ve Celle’nin kendisiyle konuştuğu (kelam 
ettiği) kuludur ve ona Tevrat’ı vermiştir” der. Sonra da mü’minler ona 
giderler. O da:  

“Ben sizin istediğiniz mevkiide değilim” der ve herhangi bir cana 
karşılık olmaksızın bir kişiyi öldürdüğünü hatırlatır. Rabbinden hayâ 
eder:  

“Siz Allah’ın kulu ve Resûlü İsa’ya (aleyhi's-selâm) gidin. O aynı 
zamanda Allah’ın kelimesi ve ruhudur” der. Ona giderler. İsa aleyhi's-
selâm da:  

“Ben sizin istediğiniz konumda değilim. Muhammed sallallâhu 
aleyhi ve sellem’e gidin. O, Allah’ın önceki ve sonraki (bütün) günahlarını 
bağışladığı   kuludur” der. Ona gelirler. Ben çıkarım, Rabbimi görünce 
secdeye kapanırım. Allah Teâlâ beni istediği kadar bir süre o hâl üzere 
bırakır. Sonra:  

“Başını kaldır ey Muhammed ve iste, istediğin verilecektir, söyle, 
söylediğin dinlenecek, şefaatte bulun şefaatin kabul edilecektir” denilir. 
Ben de başımı kaldırırım. Allah Azze ve Celle’nin bana öğrettiği gibi O’na 
hamd ederim. Ondan sonra da şefaatte bulunurum. (Allah’ın izniyle) 
onları cennete sokarım. Sonra ikinci kez Rabbimin katına dönerim. Onu 
gördüğümde secdeye varırım.  Allah Teâlâ beni istediği kadar bir süre o 
hâl üzere bırakır. Sonra:  

“Başını kaldır ey Muhammed ve iste, istediğin verilecektir, söyle, 
söylediğin dinlenecek, şefaatte bulun şefaatin kabul edilecektir” denilir. 
Ben de başımı kaldırır, bana öğretilen şekilde hamd ederim. Sonra da 
bana bir sınır koyuluncaya dek şefaatte bulunurum. Onları Cennete 
sokarım. Sonra da üçüncü kez kez Rabbimin katına dönerim. Onu 
gördüğümde secdeye varırım.  Allah Teâlâ beni istediği kadar bir süre o 
hâl üzere bırakır. Sonra:  

“Başını kaldır ey Muhammed ve iste, istediğin verilecektir, söyle, 
söylediğin dinlenecek, şefaatte bulun şefaatin kabul edilecektir” denilir. 
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Ben de başımı kaldırır, bana öğretilen şekilde hamd ederim. Sonra da 
bana bir sınır koyuluncaya dek şefaatte bulunurum. Onları Cennete 
sokarım. Sonra da dördüncü kez giderim. Derim ki:  

“Kur’ân’ın tuttukları ve kendileri hakkında ebediyen cehennemde 
kalma hükmü verilmiş olanların dışında cehennemde kim kaldıysa 
hepsini (ateşten çıkarmayı istiyorum).” Cehennemden “la ilahe illallah” 
diyen ve kalbince arpa ağırlığı kadar hayır bulunanlar çıkarılır. Sonra “la 
ilahe illallah” diyen ve kalbinde buğday ağırlığı kadar hayır bulunanlar 
çıkarılır. Sonra “la ilahe illallah diyen ve kalbinde zerre ağırlığı kadar 
hayır bulunanlar cehennemden çıkarılır.”229 

Kadı Iyad dedi ki: ““Ben sizin istediğiniz konumda değilim” sözü 
istenilen şey hakkında tevazudur. Burada kastedilenin: “Bu benim hakkımda 
değil, başkası hakkındadır” demek olması da muhtemeldir. Hafız İbn Hacer 
bazı rivayetlerde “Buna ben ehil değilim” şeklinde gelmesi sebebiyle bu 
görüşü tercih etmiştir.230 

“Bana bir sınır konulana kadar” sözü hakkında âlimlerin uyarıda 
bulundukları bir sorun vardır. Hadisin başında şefaatin, mevkifin sıkıntıları 
geçtikten sonra olacağı geçmişti. Sonunda ise şefaatle cehennemden çıkış 
zikredilmektedir. Bu ancak mevkiften hareket edip, sırat üzerinden geçtikten 
ve bu halde cehenneme düşenler düştükten sonradır. Sonra şefaat ile 
bunların çıkarılması söz konusu edilmektedir.231 

Ed-Dâvudî dedi ki: “Bu hadisin ravisi sanki hadisin aslından olmayan 
bir şey karıştırmıştır. Nitekim Huzeyfe radiyallahu anh hadisinde doğrusu 
geçmiş olup, sıratın sıkıntısının bu şefaatten sonra olacağı ifade edilmektedir. 

Az sonra tecelli babında gelecek olan Ebu Hureyre ve Ebu Said 
radiyallahu anhuma hadislerinde her ümmetin ibadet etmekte oldukları 
şeylere tabi olmalarının emredileceği, sonra münafıkların mü’minlerden 
ayrılacakları, sonra sıratın konulup üzerinden geçecekleri, sonra 
cehennemden çıkarılış için şefaat olacağı geçmektedir. Her ümmetin 
tapmakta oldukları şeylere tabi olmalarının emredilmesi, yargılamanın bitip 
mevkif sıkıntılarından rahatlamalarından sonradır. Böylece hadislerin 

                                                

229 Sahih. Buhari (4476, 7410) Muslim (193) 
230 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/441) 
231 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/446) 



136 

 

metinlerinin araları bulunumuş ve manaları sıraya konmuş olur. Kadı Iyad, 
Nevevi ve başkaları da böyle açıklamışlardır.232 

461- Ahmed, sahih isnad ile Enes radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َراِط ِإْذ َجاَءِني ِعيَسى َفَقاَل َهِذِه اْْلَْنِبَياُء  ِتي َتْعُبُر الص ِ ِإن ِي َلَقاِئم  أَْنَتِظُر أُمَّ
ُد َيْسأَلُوَن  اَّلَل، أَْن  َوَيْدُعونَ -َقاَل َيْجَتِمُعوَن ِإلَْيَك  وْ أَ -َقْد َجاَءْتَك َيا ُمَحمَّ

َق َبْيَن َجْمِع اْْلَُمِم، ِإَلى َحْيُث َيَشاُء اَّللُ ِلَغم ِ َما ُهْم ِفيِه َفاْلَخْلُق ُمْلَجُموَن  يَُفر ِ
ا اْلَكاِفُر َفيَ  ْكَمِة َوأَمَّ ا اْلُمْؤِمُن َفُهَو َعَلْيِه َكالزَّ اُه اْلَمْوُت َقاَل ِفي اْلَعَرِق َفأَمَّ َتَغشَّ

َقاَل ِعيَسى اْنَتِظْر َحتَّى أَْرِجَع ِإَلْيَك َقاَل َفَذَهَب نَِبيُّ اَّلِل َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه 
ى َوََل َنِبي   َوَسلََّم َحتَّى َقاَم َتْحَت اْلَعْرِش َفَلِقَي َما َلْم َيْلَق َمَلك  ُمْصَطفا

ٍد َفُقْل َلُه اْرَفْع َرْأَسَك ُمْرَسل  َفأَْوَحى اَّللُ ِإَلى ِجبْ  ِريَل أَِن اْذَهْب ِإَلى ُمَحمَّ
ِ ِتْسَعٍة  ِتي أَْن أُْخِرَج ِمْن ُكل  ْعُت ِفي أُمَّ ْع َقاَل َفُشف ِ َسْل تُْعَط َواْشَفْع تَُشفَّ

ُد َعَلى َرب ِي َفاَل أَُقوُم َمقَ  ا َقاَل َفَما ِزْلُت أََتَردَّ ا ِإَلَّ َوِتْسِعيَن ِإْنَساناا َواِحدا اما
ِتَك ِمْن  ُد أَْدِخْل ِمْن أُمَّ ْعُت َحتَّى أَْعَطاِني اَّللُ ِمْن َذِلَك أَْن َقاَل يَا ُمَحمَّ ُشف ِ
ا َوَماَت َعَلى َذِلَك  ا ُمْخِلصا ا َواِحدا  َخْلِق اَّلِل َمْن َشِهَد أَنَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ اَّللُ َيْوما

“Muhakkak ki ben ümmetimin sırat üzerinden geçmesini 
beklerken İsa (aleyhi's-selâm) yanıma gelir ve der ki:  

“Ey Muhammed! Bütün peygamberler yanında toplandılar ve 
Allah’ın bütün ümmetleri artık yerlerine göndermesi için dua ediyorlar. 

                                                

232 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/446) 
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Zira insanlar sıkıntıdadırlar ve boğazlarına kadar ter içindeler” der. 
Mümin bu sıkıntı içinde nezleye tutulmuş gibidir. Kâfiri ise ölüm her 
yanından kuşatmıştır. İsa (aleyhi's-selâm)’a:  

“Yanına dönene kadar burada beni bekle” derim. Gidip arşın 
altında dururum. Seçkin olan hiçbir meleğin, gönderilmiş hiçbir nebinin 
görmediği şeyleri orada görürüm. Sonrasında Allah, Cebrail’e:  

“Muhammed’e git ve: “Başını kaldır, iste. İstediklerin sana 
verilecektir. Şefaat et, şefaatin kabul edilecektir” de” diye vahyeder. Bu 
şekilde her yüz kişiden birini cehennemden çıkarmam üzere ümmetime 
şefaatçi kılınırım. Rabbimin huzuruna gidegele durduğum her yerde 
şefaatçi olurum. Sonunda da Allah bana:  

“Ey Muhammed! Ümmetinden bir gün olsa dahi samimi bir 
şekilde Allah’tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına şahitlik eden 
ve bu şekilde ölen her bir kişiyi cennete sok” buyrulur.”233  

Ebu Bekr es-Sıddık Radiyallahu Anh Hadisi 

463- Ahmed, Bezzar, Ebû Ya'lâ, Ebu Avane ve Sahih’inde İbn Hibbân, 
Ebu Bekr es-Sıddık radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 ِ ثُمَّ  اَت َيْوٍم َفَصلَّى اْلَغَداةَ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ذَ أَْصَبَح َرُسوُل اَّللَّ
ِ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه وَ  َحى َضِحَك َرُسوُل اَّللَّ  َسلَّمَ َجَلَس َحتَّى ِإَذا َكاَن ِمَن الضُّ

ثُمَّ َجَلَس َمَكاَنُه َحتَّى َصلَّى اْْلُوَلى َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب ُكلُّ َذِلَك ََل 
 َفَقاَل النَّاُس ِْلَِبي َبْكرٍ  َة ثُمَّ َقاَم ِإَلى أَْهِلهِ َيَتَكلَُّم َحتَّى َصلَّى اْلِعَشاَء اْْلِخرَ 

ِ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما َشْأنُُه َصَنَع اْلَيْوَم َشْيئاا َلْم َيْصنَ  ْعُه َسْل َرُسوُل اَّللَّ
ْنَيا َوأَْمِر اْْلِخَرةِ  يَّ َما ُهَو َكاِئن  ِمْن أَْمرِ ُعِرَض َعلَ  َنَعمْ  َقطُّ َفَسأََلُه َفَقاَل   الدُّ

                                                

233 Muslim'in şartına göre sahih. Ziya el-Muhtare (7/248) Ahmed (3/178) 
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لُوَن وَ  َفَفِظَع النَّاُس ِلَذِلَك َحتَّى  اْْلَخُروَن ِفي َصِعيٍد َواِحدٍ َفُجِمَع اْْلَوَّ
أَْنَت َيا آَدُم أَْنَت أَبُو اْلَبَشِر وَ  ُق َكاَد يُْلِجُمُهْم َفَقالُوااْنَطِلُقوا ِإَلى آَدَم َواْلَعرَ 

 ُ اْنَطِلُقوا  ِقيُت ِمْثَل الَِّذي َلِقيُتمْ َقْد لَ   اْشَفْع َلَنا ِإَلى َرب َِك َقاَل اْصَطَفاَك اَّللَّ
ا َوآَل ِإْبَراِهيَم  َ اْصَطَفى آَدَم َونُوحا ِإَلى أَِبيُكْم َبْعَد أَِبيُكْم ِإَلى نُوٍح }ِإنَّ اَّللَّ

اْشَفْع َلَنا  ُقوَن ِإَلى نُوٍح َفَيُقولُونَ َفَيْنَطلِ  َقاَل  َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن{
ُ ِإَلى َرب ِ  َوَلْم َيَدْع َعَلى  َواْسَتَجاَب َلَك ِفي ُدَعاِئَك  َك َوأَْنَت اْصَطَفاَك اَّللَّ

ا َفَيُقولُ اْْلَْرِض ِمَن الْ  اْنَطِلُقوا ِإَلى  َلْيَس َذاُكْم ِعْنِدي َوَلِكنِ  َكاِفِريَن َديَّارا
َ اتََّخَذهُ َخِليالا َقاَل َفإِ  يمَ ِإْبَراهِ  َلْيَس َذاُكْم ِعْنِدي  ْأتُوَن ِإْبَراِهيَم َفَيُقولُ َفيَ  نَّ اَّللَّ

َ َكلَّمَ  وَسىَوَلِكِن اْنَطِلُقوا ِإَلى مُ  ا َفَيُقوُل ُموَسىَفِإنَّ اَّللَّ َلْيَس َذاُكْم  ُه َتْكِليما
ْْلَْبَرَص َويُْحِيي ُه يُْبِرُئ اْْلَْكَمَه َواَفِإنَّ  َلِكِن اْنَطِلُقوا ِإَلى ِعيَسىِعْنِدي وَ 
ِد َوَلِد َوَلِكِن اْنَطِلُقوا ِإَلى  ِعيَسى: َلْيَس َذاُكْم ِعْنِدي َفَيُقولُ  اْلَمْوَتى َسي ِ

ُل َمْن َتْنَشقُّ َعْنهُ  آَدمَ  ٍد   اْْلَْرُض َيْوَم اْلِقَياَمةِ َفِإنَُّه أَوَّ َصلَّى اْنَطِلُقوا ِإَلى ُمَحمَّ
َفْلَيْشَفْع َلُكْم ِإَلى َرب ُِكْم َقاَل: َفَيْنَطِلُق َفآِتي ِجْبِريَل َفَيْأِتي   َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَّللُ 

ُ َلهُ  ِجْبِريُل َفَيُقولُ  ْرُه ِباْلَجنَِّة َقاَل اْئَذنْ  اَّللَّ َفَيْنَطِلُق ِبِه ِجْبِريُل َفَيِخرُّ   َلُه َوَبش ِ
ا َقْدَر  ُ ُجُمَعٍة ثُمَّ َيقُ َساِجدا ُد اْرَفْع َرْأَسَك َوُقْل تُْس  وُل اَّللَّ َمْع َواْشَفْع َيا ُمَحمَّ
ْع َقاَل  ا َقْدَر ُجُمَعٍة أُْخَرى َفَيْرَفُع َرْأَسُه َفِإَذا َنَظَر ِإَلى َرب ِِه َخرَّ َس  تَُشفَّ اِجدا
 ُ ُد اْرَفْع َرْأَسَك َوقُ  َفَيُقوُل اَّللَّ عْ َيا ُمَحمَّ ْذَهُب َفيَ   َقاَل ْل تُْسَمْع َواْشَفْع تَُشفَّ

ا َقاَل  َعاِء َشْيئاا  َلَيَقُع َساِجدا ُ َعَلْيِه ِمَن الدُّ َفَيْأُخُذ ِجْبِريُل ِبَضْبَعْيِه َفَيْفَتُح اَّللَّ
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َد َوَلِد آَدَم َوََل أَْي َرب ِ َجَعْلَتِني َس  ى ِبْشٍر َقطُّ َقاَل َفَيُقولُ َلْم َيْفَتْحُه َعلَ  ي ِ
َل َمْن َتنْ  َفْخرَ  َشقُّ َعْنُه اْْلَْرُض َيْوَم اْلِقَياَمِة َوََل َفْخَر َحتَّى ِإنَُّه ِلَيِرُد َوأَوَّ

يِقيَن اْدعُ  ا َبْيَن َصْنَعاَء َوأَْيَلَة ثُمَّ يَُقالُ َعَليَّ اْلَحْوَض َْلَْكَثُر ِممَّ  د ِ وا الص ِ
َوالنَِّبيُّ   َمَعُه اْلِعَصاَبةُ النَِّبيُّ  َفَيِجيءُ  اْدُعوا اْْلَْنِبَياَء َقاَل  ثُمَّ يَُقالُ  َفَيْشَفُعونَ 

تَّةُ  َهَداَء َقاَل ثُمَّ يَُقا النَِّبيُّ َلْيَس َمَعُه أََحد  وَ  َمَعُه اْلَخْمَسُة َوالس ِ ُل اْدُعوا الشُّ
َهَداءُ  َفَيْشَفُعوَن ِلَمْن أََراُدوا ُ  َفِإَذا َفَعَلِت الشُّ أََنا أَْرَحُم  َذِلَك َقاَل َيُقوُل اَّللَّ

احِ  ِ َشْيئاا ِميَن اْدُخُلوا َجنَِّتي َمْن َكانَ الرَّ نََّة َفَيْدُخُلوَن اْلجَ  َقاَل  ََل يُْشِرُك ِباَّللَّ
ا َقطُّ َقاَل اْنظُُروا ِفي النَّاِر َهْل ِمْن أَحَ  َقاَل ثُمَّ َيُقولُ  َفَيِجُدوَن  ٍد َعِمَل َخْيرا

ا قَ َهْل عَ  النَّاِر َرُجالا َفُيَقاُل َلهُ ِفي  ؟ َفَيُقولُ ِمْلَت َخْيرا ََل َغْيَر أَن ِي ُكْنُت  طُّ
ثُمَّ  ي َكِإْسَماِحِه ِإَلى َعِبيِديأَْسِمُحوا ِلَعْبدِ  نَّاَس ِفي اْلَبْيِع َفَيُقولُ أَُساِمُح ال

؟ َفَيُقولُ َهْل عَ  لنَّاِر َرُجالا آَخَر َفَيُقولُ يُْخِرُجوَن ِمَن ا ا َقطُّ ََل  ِمْلَت َخْيرا
ثُمَّ اْطَحنُوِني َحتَّى ِإَذا  ِمتُّ َفأَْحِرُقوِني ِبالنَّارِ َوَلِدي ِإَذا َغْيَر أَن ِي أََمْرُت 

يِح َقاَل ُكْنُت ِمْثَل اْلُكْحِل َفاْذَهُبوا ِإَلى الْ  وِني ِفي الر ِ ُ  َبْحِر َفَذرُّ  ِلَم َفَقاَل اَّللَّ
  أَْعَظِم َمِلٍك ْر ِإَلى ُمْلِك اْنظُ   َمَخاَفِتَك َقاَل َفَيُقولُ ِمنْ  َفَعْلَت َذِلَك؟ َقاَل 

ِلَم َتْسَخُر ِبي َوأَْنَت اْلَمِلُك؟  َفَيُقولُ   َوَعَشَرَة أَْمَثاِلِه َقاَل َفِإنَّ َلَك ِمْثَلهُ 
َحى  َفَذِلَك الَِّذي َضِحْكُت ِمْنُه ِمَن الضُّ

“Bir gün Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem sabahladı ve sabah 
namazını kıldıktan sonra Mescid’de oturdu. Kuşluk vaktinde Nebî sallallâhu 
aleyhi ve sellem güldü ve yerinde oturup kaldı. Hatta öğle, ikindi, akşam ve 
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yatsı namazını kılana kadar yerinde kaldı. Bunları yaparken de hiç konuşmadı. 
Yatsı namazını kıldıktan sonra ailesinin yanına gitti. Oradakiler Ebu Bekr 
radıyallahu anh’e:  

“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e sor, neyi var? Bugün yaptığını 
daha önce asla yapmamıştı” dediler. Ebu Bekr radıyallahu anh durumu 
sorunca Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle anlattı:  

“Evet. Dünya ve ahirette olacaklar bana arz olundu. Gelmiş 
geçmiş tüm insanlar bir meydanda toplanırlar. Terleri boğulacak şekilde 
ağızlarına kadar gelir. Âdem aleyhi's-selâm’a giderler ve:  

“Ey Âdem! Allah seni seçkin kıldı. Sen insanların babasısın. 
Rabbinden bize şefaat dile” derler. O da der ki:  

“Ben de sizin gibi hata işledim, yasaklanan ağaçtan yedim. Siz 
benden sonraki babanıza; Nuh’a gidin. Zira “Allah Âdem’i, Nuh’u, 
İbrahim ailesiyle İmran ailesini seçip âlemlere üstün kıldı.” (Ali İmran 33) 
Nuh aleyhi's-selâm’a giderler ve:  

“Rabbinden bize şefaat dile. Allah seni seçkin kıldı ve yeryüzünde 
kâfirlerden hiçkimse bırakma diye ettiğin duayı kabul etti” derler. Nuh 
aleyhi's-selâm:  

“İstediğiniz yanımda değildir. Siz İbrahim’e gidin. Allah onu dost 
edindi” der. İbrahim aleyhi's-selâm’a giderler. İbrahim aleyhi's-selâm da:  

“İstediğiniz bende değildir. Siz Musa’ya gidin. Allah onunla 
gerçekten konuştu” der. Musa aleyhi's-selâm’a gittiklerinde o da:  

“İstediğiniz bende değildir. Siz Meryem oğlu İsa’ya gidin. O 
anadan doğma körü ve baras (alaca) hastalığını iyileştirip ölüyü diriltti” 
der. İsa aleyhi's-selâm’a gittiklerinde:  

“İstediğiniz bende değildir. Siz âdemoğullarının efendisine gidin. 
Kıyamet gününde yerden çıkarılacak ilk kişi odur. Siz Muhammed 
(sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gidin ve rabbinizden size şefaat dilesin” 
der. Onlar da yanıma gelirler. Ben de Cebrail’e giderim. Cebrail benim 
için izin istemek üzere Rabbine gider. Rabbi:  
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“Ona izin ver ve cennetle müjdele” buyurur.” Sonrasında ravi Nebî 
sallallâhu aleyhi ve sellem’den şöyle nakleder:  

“Cibril de O’nu alıp Hakkın huzuruna çıkarır ve orada secdeye 
kapanıp bir hafta boyunca secdede kalır. Allah Teâlâ:  

“Ey Muhammed! Başını kaldır ve söyle! Sözün dinlenecek, şefaat 
dile, şefaatin kabul edilecek” buyurur. O da başını kaldırıp rabbine 
baktığında bir hafta daha secdeye kapanır. Allah Teâlâ yine:  

“Ey Muhammed! Başını kaldır ve söyle. Sözün dinlenecek, şefaat 
dile, şefaatin kabul edilecek” buyurur. Yine secde ettiği zaman Cibril 
kollarına girer ve Allah Teâlâ hiçbir beşere vermediği bir duayı O’nun 
kalbine ilham eder. O da:  

“Ey rabbim! Beni âdemoğullarının efendisi kıldın ve bunda 
övünme yoktur. Kıyamet gününde yer yarılıp da ilk çıkarılacak kişi benim 
ve bunda övünme yoktur. Kıyamet gününde havzımda San’a ile Eyle 
arası dolusunca kişi olacak.” Ravi der ki; Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve 
sellem şöyle devam etti:  

“Sonra “Sıddıkları çağırın, şefaat istesinler. Nebileri çağırın şefaat 
istesinler” denilir. Bunun üzerine bazı nebiler bir toplulukla, bazıları beş-
altı kişiyle bazıları da tek başlarına gelirler. Sonra:  

“Şehitleri çağırın, istediklerine şefaat istesinler” denilir. Şehitler 
de şefaat dileyince Allah Teâlâ:  

“Ben merhametlilerin merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak 
koşmayan herkesi cennetime sokun” buyurur. Cennete girdiklerinde 
Allah Teâlâ:  

“Ateşe bakın. İçlerinde hiç iyi amel işleyen var mı?” buyurur. 
Ateşe bakılır ve bir adam görülür. Ona:  

“Sen hiç iyi amel işledin mi?” denilir. O: “Hayır. Ancak satışta 
insanlara karşı müsamahakâr/hoşgörülü idim” der. Allah Teâlâ:  

“Siz de onun kullarıma karşı müsamahakâr olduğu gibi ona karşı 
müsamahakâr olun” buyurur. Sonra da bu kişi cehennemden çıkarılır. 
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Sonra diğer bir kişiye:  

“Sen hiç iyi amel işledin mi?” denilir. O da: “Hayır. Ancak 
oğlumdan öldüğüm zaman beni yakmalarını, sonra sürme gibi incelene 
kadar öğütmelerini ve denize götürüp rüzgârda savurmalarını istedim” 
der. Allah Teâlâ:  

“Niçin böyle yaptın?” diye sorunca o kişi: “Senden olan 
korkumdan dolayı” der. Allah Teâlâ ona:  

“En büyük hükümdarın malına bak. Sana o hükümdarın malının 
on katı verilecektir” buyurur. O kişi:  

“Sen herşeyin hükümranısın. Benimle alay mı ediyorsun?” der. 
İşte kuşluk vaktinde bundan dolayı güldüm.”234 

Ebu Hureyre Radiyallahu Anh Hadisi 

464- Ahmed, İbn Cerir (et-Taberî) ve İbn Ebî Hâtim, Ebu Hureyre 
radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem 
“Rabbinin, seni, övülmüş bir makama göndereceğini umabilirsin.” (İsra 
79) ayeti hakkında şöyle buyurdu:  

ِتي ِفيهِ  أَْشَفعُ  الَِّذي اْلَمَقامُ  ُهوَ   ِْلُمَّ

“Orası (övülmüş makam) ümmetime şefaat edeceğim 
makamdır.”235 

465- Buhârî, Muslim ve başkaları Ebu Hureyre radiyallahu anh’den 
şöyle dediğini rivayet ettiler: 

                                                

234 Sahih. Ahmed (1/4) Ebu Avane (443) İbn Hibban (14/393) Ebu Ya’la (1/56) 
Bezzar (4/168) İbn Huzeyme Tevhid (618) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (1/121) 

235 Sahih. Ahmed (9684) Tirmizî (3137) Taberî Tefsir (15/47) İbn Ebî Hâtim Tefsir 
(13368) Acurri eş-Şeria (1099) Tahavî Şerhu Muşkili'l-Âsâr (1020) Temmam Fevaid 
(793) Beyhaki Delail (5/484) İbn Asakir Tarih (7/140) el-Elbani es-Sahiha (2369) 
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ا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسولُ  أُِتَي  َراعُ  ِإَلْيهِ  َفُرِفعَ  ِبَلْحمٍ  َيْوما  الذ ِ
دُ  أََنا َفَقاَل  َنْهَسةا  ِمْنَها َفَنَهَس  تُْعِجُبهُ  َكاَنْت وَ   َوَهْل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاِس  َسي ِ

ِلينَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اَّللُ  َيْجَمعُ  َذاَك؟ ِبمَ  َتْدُرونَ   َصِعيدٍ  ِفي َواْْلِخِرينَ  اْْلَوَّ
اِعي َفُيْسِمُعُهمُ  َواِحدٍ  ْمُس  َوَتْدُنو رُ اْلَبَص  َوَيْنُفُذُهمُ  الدَّ  ِمنَ  النَّاَس  َفَيْبُلغُ  الشَّ
 ِلَبْعٍض  النَّاِس  َبْعُض  َفَيُقولُ  َيْحَتِمُلونَ  ََل  َوَما يُِطيُقونَ  ََل  َما َواْلَكْرِب  اْلَغم ِ 
 َلُكمْ  َيْشَفعُ  َمنْ  َتْنظُُرونَ  أَََل  َبَلَغُكْم؟ َقدْ  َما َتَرْونَ  أَََل  ِفيِه؟ أَْنُتمْ  َما َتَرْونَ  أَََل 
 َيا َفَيُقولُونَ  آَدمَ  َفَيْأتُونَ  آَدمَ  اْئُتوا ِلَبْعٍض  النَّاِس  َبْعُض  َفَيُقولُ  َرب ُِكْم؟ ِإَلى
 اْلَماَلِئَكةَ  َوأََمرَ  ُروِحهِ  ِمنْ  ِفيَك  َوَنَفخَ  ِبَيِدهِ  اَّللُ  َخَلَقَك  اْلَبَشرِ  أَبُو أَْنَت  آَدمُ 

 ِإَلى َتَرى أَََل  ِفيِه؟ َنْحنُ  َما ِإَلى َتَرى أَََل  َرب َِك  ِإَلى َلَنا اْشَفعْ  َلَك  َفَسَجُدوا
ا اْلَيْومَ  َغِضَب  َرب ِي ِإنَّ  آَدمُ  َفَيُقولُ  َبَلَغَنا؟ َقدْ  َما  ِمْثَلهُ  َقْبَلهُ  َيْغَضْب  َلمْ  َغَضبا

َجَرةِ  َعنِ  َنَهاِني َوِإنَّهُ  ِمْثَلهُ  َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َوَلنْ   َنْفِسي َنْفِسي َفَعَصْيُتهُ  الشَّ
ا َفَيْأتُونَ  نُوحٍ  ِإَلى اْذَهُبوا َغْيِري ِإَلى َهُبوااذْ  لُ  أَْنَت  نُوحُ  َيا َفَيُقولُونَ  نُوحا  أَوَّ

ُسلِ  اكَ  اْْلَْرِض  ِإَلى الرُّ ا اَّللُ  َوَسمَّ ا َعْبدا  َتَرى أَََل  َرب َِك  ِإَلى َلَنا اْشَفعْ  َشُكورا
 اْلَيْومَ  َغِضَب  َقدْ  َرب ِي ِإنَّ  َلُهمْ  ولُ َفَيقُ  َبَلَغَنا؟ َقدْ  َما َتَرى أَََل  ِفيِه؟ َنْحنُ  َما

ا  ِلي َكاَنْت  َقدْ  َوِإنَّهُ  ِمْثَلهُ  َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َوَلنْ  ِمْثَلهُ  َقْبَلهُ  َيْغَضْب  َلمْ  َغَضبا
 اَّللُ  َصلَّى ِإْبَراِهيمَ  ِإَلى اْذَهُبوا َنْفِسي َنْفِسي َقْوِمي، َعَلى ِبَها َدَعْوُت  َدْعَوة  
 أَْهلِ  ِمنْ  َوَخِليُلهُ  اَّللِ  َنِبيُّ  أَْنَت  َفَيُقولُونَ  ِإْبَراِهيَم، َفَيْأتُونَ  َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ 

 َقدْ  َما ِإَلى َتَرى أَََل  ِفيِه؟ َنْحنُ  َما ِإَلى َتَرى أَََل  َرب َِك  ِإَلى َلَنا اْشَفعْ  اْْلَْرِض 
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ا اْلَيْومَ  َب َغِض  َقدْ  َرب ِي ِإنَّ  ِإْبَراِهيمُ  َلُهمْ  َفَيُقولُ  َبَلَغَنا؟  َقْبَلهُ  َيْغَضْب  َلمْ  َغَضبا
 َغْيِري ِإَلى اْذَهُبوا َنْفِسي َنْفِسي َكَذَباِتهِ  َوَذَكرَ  ِمْثَلهُ  َبْعَدهُ  َيْغَضُب  َوََل  ِمْثَلهُ 

 وَسىمُ  َيا َفَيُقولُونَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى ُموَسى َفَيْأتُونَ  ُموَسى ِإَلى اْذَهُبوا
َلَك  اَّللِ  ولُ َرسُ  أَْنَت   ِإَلى َلَنا اْشَفعْ  النَّاِس  َعَلى َوِبَتْكِليِمهِ  ِبِرَساََلِتهِ  اَّللُ  َفضَّ
 ُموَسى َلُهمْ  َفَيُقولُ  َبَلَغَنا؟ َقدْ  َما َتَرى أَََل  ِفيِه؟ َنْحنُ  َما ِإَلى َتَرى أَََل  َرب َِك 
ا مَ اْلَيوْ  َغِضَب  َقدْ  َرب ِي ِإنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى  َقْبَلهُ  َيْغَضْب  َلمْ  َغَضبا
ا َقَتْلُت  َوِإن ِي ِمْثَلهُ  َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َوَلنْ  ِمْثَلهُ   َنْفِسي ِبَقْتِلَها، أُوَمرْ  َلمْ  َنْفسا
 َيا َفَيُقولُونَ  ِعيَسى َفَيْأتُونَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى ِعيَسى ِإَلى اْذَهُبوا َنْفِسي
 ِإَلى أَْلَقاَها ِمْنهُ  َوَكِلَمة   اْلَمْهدِ  ِفي النَّاَس  َوَكلَّْمَت  اَّللِ  َرُسولُ  أَْنَت  ِعيَسى
 َما َتَرى أَََل  ِفيِه؟ َنْحنُ  َما َتَرى أَََل  َرب َِك  ِإَلى َلَنا َفاْشَفعْ  ِمْنهُ  َوُروح   َمْرَيمَ 
 َغِضَب  َقدْ  َرب ِي ِإنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى ِعيَسى َلُهمْ  َفَيُقولُ  َبَلَغَنا؟ َقدْ 

ا اْلَيْومَ   َلهُ  َيْذُكرْ  َوَلمْ  ِمْثَلهُ  َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َوَلنْ  ِمْثَلهُ  َقْبَلهُ  َيْغَضْب  َلمْ  َغَضبا
ا دٍ  ِإَلى اْذَهُبوا َغْيِري ِإَلى اْذَهُبوا َنْفِسي َنْفِسي َذْنبا  َفَيُقولُونَ  َفَيْأتُون ِي ُمَحمَّ
دُ  َيا مَ  َما َلَك  اَّللُ  َوَغَفرَ  اْْلَْنِبَياءِ  َوَخاَتمُ  اَّللِ  َرُسولُ  أَْنَت  ُمَحمَّ  َذْنِبَك  ِمنْ  َتَقدَّ

رَ  َوَما  َبَلَغَنا؟ َقدْ  َما َتَرى أَََل  ِفيِه؟ َنْحنُ  َما َتَرى أَََل  َرب َِك  ِإَلى َلَنا اْشَفعْ  َتأَخَّ
ا َفأََقعُ  اْلَعْرِش  َتْحَت  َفآِتي َفأَْنَطِلُق   َويُْلِهُمِني َعَليَّ  اَّللُ  َتحُ َيفْ  ثُمَّ  ِلَرب ِي َساِجدا

 َيا يَُقالُ  ثُمَّ  َقْبِلي، ِْلََحدٍ  َيْفَتْحهُ  َلمْ  َشْيئاا َعَلْيهِ  الثََّناءِ  َوُحْسنِ  َمَحاِمِدهِ  ِمنْ 
دُ  عْ  اْشَفعْ  تُْعَطهْ  َسْل  َرْأَسَك  اْرَفعْ  ُمَحمَّ  َرب ِ  َيا َفأَُقولُ  َرْأِسي َفأَْرَفعُ  تَُشفَّ
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ِتي ِتي أُمَّ دُ  َيا َفُيَقالُ  أُمَّ ِتَك  ِمنْ  اْلَجنَّةَ  أَْدِخْل  ُمَحمَّ  َعَلْيهِ  ِحَساَب  ََل  َمنْ  أُمَّ
 َذِلَك  ِسَوى ِفيَما النَّاِس  ُشَرَكاءُ  َوُهمْ  اْلَجنَّةِ  أَْبَواِب  ِمنْ  اْْلَْيَمنِ  اْلَباُب  ِمنَ 
دٍ  َنْفُس  َوالَِّذي ْبَواِب اْْلَ  ِمنَ   َمَصاِريعِ  ِمنْ  ِمْصَراَعْينِ الْ  َبْينَ  َما ِإنَّ  ِبَيِدهِ  ُمَحمَّ

 َوبُْصَرى َمكَّةَ  َبْينَ  َكَما أَوْ  َوَهَجرٍ  َمكَّةَ  َبْينَ  َلَكَما اْلَجنَّةِ 

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gün bir et (yemeği) getirdiler. 
Ve kol tarafından bir parçayı ona takdim ettiler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem kolu severdi. Ondan dişleri ile bir lokma kopardı. Sonra şöyle buyurdu: 

“Kıyamet gününde insanların efendisi benim. Bu neden biliyor 
musunuz? Kıyamet gününde Allah gelmiş geçmiş bütün insanları düz 
bir yere toplayacak, öyle ki çağıran, sesini hepsine duyurabilecek, göz 
hepsini görebilecek. Güneş yaklaşacak insanların gam ve gussası 
dayanamayacakları ve tahammül edemeyecekleri dereceyi bulacak. 
Bunun üzerine insanlar birbirlerine: 

“Halinizi görmüyor musunuz? Başınıza geleni görmüyor 
musunuz? Rabbinizin huzurunda kendinize şefaat edecek bir zat 
arasanıza” diyecekler. Bâzıları birbirlerine:  

“Âdem’e gidin” diyecekler ve Âdem aleyhi's-selâm'a gelerek:  

“Ey Âdem! Sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana 
kendi ruhundan ruh üfledi, meleklere de emir buyurarak sana secde 
ettirdi. Rabbinin huzurunda bize şefaat et; halimizi görmüyor musun?  
Başımıza geleni görmüyor musun?” diyecekler. Âdem aleyhi's-selâm:  

“Rabbim bugün öyle bir gadaba geldi ki, ne bundan önce böyle bir 
gadap etmiştir ne de bundan sonra böyle bir gadap eder. O bana 
(cennetteki) ağaçtan (yemeyi) yasak etti de ben ona isyan ettim. Nefsim, 
nefsim! Siz benden başkasına gidin; Nuh'a gidin!” diyecek. Bunun 
üzerine Nuh aleyhi's-selâm'a gelerek: 

“Ey Nuh! Sen yeryüzüne gönderilen ilk rasulsün; Allah sana 
şükreden kul demişti. Bize rabbinin huzurunda şefaat et; halimizi 
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görmüyor musun? Başımıza geleni görmüyor musun?”  diyecekler.  Nuh 
aleyhi's-selâm onlara:  

“Gerçekten rabbim bugün öyle bir gadaba geldi ki, ne bundan önce 
böyle bir gadab etmiştir, ne de bundan sonra böyle bir gadab eder. Hem 
benim vaktiyle ettiğim bir bedduam vardır ki, onu kavmime etmiştim. 
Nefsim,  nefsim! Siz İbrahim'e gidin” diyecek. Onlar da İbrahim aleyhi's-
selâm'a gelerek:  

“Sen Allah’ın nebisi ve yeryüzü halkından Allah'ın Hâlil’isin, bize 
rabbinin huzurunda şefaat et, halimizi görmüyor musun? Başımıza 
geleni görmüyor musun?” diyecekler. İbrahim aleyhi's-selâm onlara:  

“Gerçekten rabbim bugün öyle bir gadaba geldi ki, ne bundan önce 
böyle bir gadab etmiştir. Ne de bundan sonra böyle bir gadab eder” di-
yecek ve vaktiyle yaptığı tevriyelerini anarak:  

“Nefsim!  Nefsim! Siz başkasına gidin;  Musa’ya gidin”  diyecek. 
Bunun üzerine Musa aleyhi's-selâm’a gelerek: 

“Ey Musa! Sen Allah’ın rasulüsün. Allah seni risaleti ve 
konuşmasıyla diğer insanlardan üstün kılmıştır; bize rabbinin huzu-
runda şefâ'at et; halimizi görmüyor musun? Başımıza geleni görmüyor 
musun?” diyecekler. Musa aleyhi's-selâm onlara:  

“Gerçekten rabbim bugün öyle bir gadaba geldi ki, ne bundan önce 
böyle bir gadab etmiştir, ne de bundan sonra böyle bir gadab eder. Hem 
ben (vaktiyle) öldürmeye emrolunmadığım bir insan öldürdüm. Nefsim! 
Nefsim! Siz İsâ’ya gidin” diyecek. Onlar da İsa aleyhi's-selâm'a gelerek:  

“Ey İsâ! Sen Allah'ın rasulüsün,  insanlarla beşikte konuştun; Al-
lah'ın Meryem'e ilkâ ettiği bir kelimesi ve Allah tarafından bir ruhsun. 
Rabbinin huzurunda bize şefaat eyle; halimizi görmüyor musun? 
Başımıza geleni görmüyor musun?”  diyecekler. İsâ aleyhi's-selâm 
onlara: 

“Gerçekten rabbim bugün öyle bir gadaba geldi ki, ne bundan önce 
böyle bir gadap etmiştir, ne de bundan sonra böyle bir gadap eder. – İsâ 
aleyhi's-selâm için günah zikretmemiştir – Nefsim! Nefsim! Siz 
başkasına gidin; Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e gidin” 
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diyecek. Bunun üzerine bana gelerek:  

“Ey Muhammed! Sen Allah’ın rasulü ve nebilerin sonuncususun. 
Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiştir; bize rabbinin 
huzurunda şefaat eyle, halimizi görmüyor musun? Başımıza geleni 
görmüyor musun?” diyecekler. Ben de kalkarak arşın altına geleceğim 
ve (orada) rabbime secdeye kapanacağım. Sonra Allah bana öyle fütuhat 
verecek ve bana güzel hamdu senalardan öyle şeyler ilham buyuracak 
ki, öyle fütuhatı benden önce kimseye ihsan etmemiştir. Sonra: 

“Ey Muhammed! Başını kaldır! İste ki isteğin verilsin! Şefaat dile 
sana şefaat hakkı verilsin” denilecek. Ben başımı kaldırarak: 

“Ey rabbim! Ümmetim! Ümmetim!” diyeceğim. Bana: 

“Ey Muhammed! Ümmetinden hesaba çekilmeyecek olanları cen-
net kapılarının sağındakinden cennete koy” denilecek. Bunlar, bu 
kapıdan başka kapılarda insanlara ortaktırlar. Muhammed'in nefsi elinde 
olan Allah'a yemin ederim ki, cennet kapılarının iki kanadının arası 
Mekke ile Hecer arası kadar yahut Mekke ile Busrâ arası kadardır.”236 

466- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

لُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  آَدمَ  َوَلدِ  َسي ِدُ  أََنا لُ  ْلَقْبرُ ا َعْنهُ  َيْنَشقُّ  َمنْ  َوأَوَّ  َشاِفعٍ  َوأَوَّ
لُ  عٍ  َوأَوَّ  ُمَشفَّ

“Ben kıyamet gününde âdemoğullarının efendisiyim, kabrin 
kendisine ilk yarılacağı kimseyim, ilk şefaat edecek ve şefaati ilk kabul 
edilecek olanım.”237 

İbn Ömer Radiyallahu Anhuma Hadisi 

469- Buhârî, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini rivayet 
                                                

236 Sahih. Buhârî (3340, 3361, 4712) Muslim (194) 
237 Sahih. Muslim (2278) 
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etti: 

ةٍ  ُكلُّ  ُجثاا الِقَياَمةِ  َيْومَ  ِصيُرونَ يَ  النَّاَس  ِإنَّ   َيا َيُقولُونَ  َنِبيََّها َتْتَبعُ  أُمَّ
َفاَعةُ  َتْنَتِهَي  َحتَّى اْشَفعْ  ُفالَنُ  َيا اْشَفعْ  ُفالَنُ   َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبي ِ  ِإَلى الشَّ
ُ  َيْبَعثُهُ  َيْومَ  َفَذِلَك  َوَسلَّمَ   الَمْحُمودَ  الَمَقامَ  اَّللَّ

“Muhakkak ki insanlar kıyamet gününde gruplar halinde olurlar. Her 
ümmet nebisine tabi olup şöyle derler: 

“Ey falan! Şefaat et, ey falan şefaat et!” ta ki şefaat Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’e gelir, işte o gün Allah onu övülmüş makama gönderir.”238 

470- Buhârî, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ْمَس  ِإنَّ   َفَبْيَنا اْلُُذنِ  ِنْصَف  الَعَرُق  َيْبُلغَ  َحتَّى الِقَياَمةِ  َيْومَ  َتْدنُو الشَّ
اَلمُ  َعَلْيهِ  ِبآَدمَ  اْسَتَغاثُوا َكَذِلَك  ُهمْ   ثُمَّ  َذِلَك  َصاِحَب  َلْسُت  َفَيُقولُ  السَّ

اَلمُ  َعَلْيهِ  ِبُموَسى دٍ  ثُمَّ  َكَذِلَك  َفَيُقولُ  السَّ ُ  َصلَّى ِبُمَحمَّ َوَعَلْيِهْم  َعَلْيهِ  اَّللَّ
 ْوَمِئذٍ َفيَ  َباِب اْلَجنَّةِ  ِبَحْلَقةِ  َيْأُخذَ  َحتَّى َفَيْمِشي الَخْلِق  َبْينَ  ِلُيْقَضى َفَيْشَفعُ 
ُ  َيْبَعثُهُ  ا اَّللَّ ا َمَقاما  ُكلُُّهمْ  الَجْمعِ  أَْهُل  َيْحَمُدهُ  َمْحُمودا

“Muhakkak ki güneş kıyamet gününde yaklaştırılır, ter kulağın 
yarısına kadar ulaşır. Onlar bu haldeler iken Âdem aleyhi's-selâm’dan 
yardım isterler, o da: 

“Ben bunun ehli değilim” der. Sonra Musa aleyhi's-selâm’dan 
yardım isterler. O da aynı şekilde söyler. Sonra Muhammed sallallahu 

                                                

238 Sahih. Buhârî (4718) 
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aleyhi ve sellem’e gelirler, o da mahlûkat arasında hükmedilmesi için 
şefaat eder. Sonra yürür, cennetin kapısının halkasından tutar. O gün 
Allah onu topluluktaki herkesin övdüğü makamu’l-mahmûd’a 
gönderir.”239 

Huzeyfe Radiyallahu Anh Hadisi 

471- Muslim ve Hâkim, Ebu Hureyre ve Huzeyfe radıyallahu 
anhuma’dan rivayet ediyorlar: İkisi dediler ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu:  

تَّى تُْزَلَف َلُهُم َفَيُقوُم اْلُمْؤِمنُوَن حَ   َتَباَرَك َوَتَعاَلى النَّاَس َيْجَمُع اَّللُ 
َوَهْل أَْخَرَجُكْم  اْسَتْفِتْح َلَنا اْلَجنَّةَ َفَيُقولُ  َيا أََباَنا اْلَجنَّةُ َفَيْأتُوَن آَدَم َفَيُقولُونَ 

ي اْذَهُبوا ِإَلى اْبنِ   َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك َلَّ َخِطيَئُة أَِبيُكْم آَدمَ ِمَن اْلَجنَِّة إِ 
 ِإنََّما ُكْنُت  ِإْبَراِهيَم َخِليِل اَّلِل َقاَل َفَيُقوُل ِإْبَراِهيُم َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك 

ِذي اْعِمُدوا ِإَلى ُموَسى َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم الَّ  َخِليالا ِمْن َوَراَء َوَراءَ 
اَكلََّمُه اَّللُ تَ  َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَيُقوُل َلْسُت َفَيْأتُوَن ُموَسى  ْكِليما

َصلَّى اْذَهُبوا ِإَلى ِعيَسى َكِلَمِة اَّلِل َوُروِحِه َفَيُقوُل ِعيَسى  ِبَصاِحِب َذِلَك 
ا َصلَّى اَّللُ َعَليْ  اِحِب َذِلَك َلْسُت ِبَص  اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  دا َم ِه َوَسلَّ َفَيْأتُوَن ُمَحمَّ
ِحمُ َوتُ  َفَيُقوُم َفُيْؤَذُن َلهُ  َراِط َيِميناا  َفَتُقوَماِن َجَنَبَتِي  ْرَسُل اْْلََماَنُة َوالرَّ الص ِ

لُُكْم َكاْلَبْرِق َقاَل ُقْلُت َفيَ  َوِشَماَلا  ي أَيُّ َش  ُمرُّ أَوَّ ْيٍء َكَمر ِ ِبأَِبي أَْنَت َوأُم ِ
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َعْيٍن؟ ثُمَّ َكَمر ِ  َلى اْلَبْرِق َكْيَف َيُمرُّ َوَيْرِجُع ِفي َطْرَفةِ أََلْم َتَرْوا إِ  اْلَبْرِق؟ َقاَل 
َجالِ   الر ِ

يِح ثُمَّ َكَمر ِ الطَّْيِر َوَشد ِ َتْجِري ِبِهْم أَْعَمالُُهْم َوَنِبيُُّكْم َقاِئم  َعَلى  الر ِ
ْم َسل ِمْ ا َراِط َيُقوُل َرب ِ َسل ِ َحتَّى َيِجيَء  َبادِ ى َتْعِجَز أَْعَماُل اْلعِ َحتَّ  لص ِ

ُجُل َفاَل َيْسَتطِ  ا َقاَل الرَّ ْيَر ِإَلَّ َزْحفا َراِط َكاَلِليُب يُع السَّ َوِفي َحاَفَتِي الص ِ
 ُدوش  َناٍج َوَمْكُدوس  ِفي النَّارِ َفَمخْ  ة  ِبأَْخِذ َمِن اُِمَرْت ِبهِ ُمَعلََّقة  َمْأُمورَ 

“Allah Tebareke ve Teâlâ (kıyamet gününde) insanları bir yere top-

layacak. Mü'minler kendilerine cennet yaklaştırılıncaya kadar ayakta du-

racaklar. O zaman Âdem'e gelerek:  

“Ey babamız! Bizim için cennetin açılmasını İste!” diyecekler. O 

da:  

“Sizi cennetten ancak babanız Âdem'in hatası çıkarmadı mı? Ben 

bu işin ehli değilim. Siz oğlum İbrahim Halilullah'a gidin” diyecek. İbra-

him aleyhi's-selâm dahi:  

“Ben bu işin ehli değilim. Ben ancak geriden geriye Halil idim. Siz 

Allah'ın kendisi ile söyleştiği Musa (aleyhi’s-selâm)'a gidin” diyecek. Bu-

nun üzerine Musa aleyhi's-selâm’a gelecekler. O da:  

“Ben bu işin ehli değilim. Siz kelimetullah ve ruhullah olan İsa'ya 

gidin” diyecek. İsa aleyhi's-selâm da:  

“Ben bu işin ehli değilim” diyecek. Nihayet Muhammed sallallahu 

aleyhi ve sellem'e gelecekler. O hemen ayağa kalkacak ve kendisine 

şefaat için izin verilecek, emanetle rahim gönderilerek sıratın sağ ve sol 

taraflarına duracaklar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi sırattan 

geçecek.” Ben:  

“Annem babam sana feda olsun! Şimşek gibi geçmek ne demektir?” 

diye sordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  
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“Şimşeği hiç görmediniz mi? Göz kırpacak kadar bir zamanda 

nasıl geçip dönüyor. Sonrakiler rüzgârın geçişi gibi, daha sonrakiler 

kuşların geçişi gibi ve insanların koşması gibi geçecekler. Onları böyle 

koşturan amelleri olacaktır. Peygamberiniz de sırat üzerinde durmuş:  

“Ya rabbi! Selâmet ver, selâmet!” diyecek. Nihayet kulların 

amelleri âcîz kalacak hatta öyle kimse gelecek ki, ancak sürünerek 

yürüyebilecek. Sıratın iki tarafında asılı çengeller olacak. Bunlar 

emrolunduklarını yakalamakla memurdurlar. Bakarsın bazı insanlar 

tırmalanmış kurtulmuş, bazıları da cehenneme atılmış olacak.”240 

“Ben ancak geriden geriye Halil idim.” Sözündeki verâ kelimesi 
“verâe” ve “verâu” şeklinde tenvinsiz harekelendirilmiştir. Her iki şekil 
hakkında bir uyarı vardır. Nevevi ve başkaları dediler ki: 

“Verâe” şeklinde üstünlü okunması daha meşhurdur ve bunun anlamı; 
“sevgili menzislesinde yakın değildim” demektir.” Et-Tahrir sahibi dedi ki: 

“Bu tamamen tevazu için söylenmektedir. Sanki Cibril’in sefareti ile 
kendisine bu makamın verileceği kimsenin üstünlüğüne işaret edilmektedir. 
Musa aleyhi's-selâm ise Allah’ın kendisiyle vasıtasız konuştuğu kimsedir. 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e hem görmek hem de vasıtasız olarak 
konuşmak hâsıl olmuştur.” 

472- Bezzar ve Beyhakî, Huzeyfe radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet ettiler: 

ُ النَّاَس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفي َصِعيٍد َواِحٍد  ُل  وََل َتَكلَُّم َنْفس  َيْجَمُع اَّللَّ َفأَوَّ
د  َصلَّى اَّللُ  ْيَك َوَسْعَدْيَك َمْن يُْدَعى ُمَحمَّ ُد َفَيُقوُل َلبَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيا ُمَحمَّ

رُّ َلْيَس ِإَلْيَك َواْلَمْهِديُّ َمْن َهَدْيَت َوَعْبُدَك َبْيَن  َواْلَخْيُر ِفي َيَدْيَك َوالشَّ
َوَعَلى َيَدْيَك وِمْنَك  َوِإَلْيَك ََل َمْلَجأَ ِمْنَك ِإَلَّ ِإَلْيَك َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت 

                                                

240 Sahih. Muslim (195) Hâkim (4/632) 
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َعْرِشَك اْسَتَوْيَت ُسْبَحاَنَك َربَّ اْلَبْيِت ثُمَّ يَُقاُل َلهُ اْشَفْع َقاَل َفَذِلَك اْلَمَقاُم 
ُ َعزَّ َوَجلَّ   اْلَمْحُموُد الَِّذي َوَعَدُه اَّللَّ

1426- Huzeyfe radiyallahu anh dedi ki: “Allah insanları kıyamet 
gününde bir alanda toplar. Kimse konuşamaz. İlk çağırılan Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem olur.  

“Ey Muhammed!” denilir. O da şöyle der: 

“Buyur, itaat sanadır. Hayr senin elindedir. Şer sana nispet 
edilmez. Hidayet bulan senin hidayet ettiğindir. Kulun önündedir. 
Senden gelmiştir ve sana dönecektir. Senden sana sığınmaktan başka 
sığınacak makam yoktur. Sen mübarek ve yücesin. Arşına istiva 
edensin. Beytin rabbisin, noksanlardan münezzehsin.” Sonra ona: 

“Şefaat et” denilir. İşte Allah Azze ve Celle’nin vaad ettiği makamu’l-
mahmud (İsra 79) budur.”241 

Selman Radiyallahu Anh Hadisi 

475- Taberânî, sahih isnad ile Selman radiyallahu anh’den şöyle 
dediğini rivayet etti: 

ْمُس  تُْعَطى  َجماِجمِ  ِمنْ  تُْدَنى ثُمَّ  ِسِنينَ  َعْشرِ  َحرَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  الشَّ
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َفَيْأتُونَ  اَل قَ  - اْلَحِديَث  َفَذَكرَ  - النَّاِس 

                                                

241 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebi Zemeneyn es-Sunne (99) 
Hâkim (2/395) Tayalisi (414) İbn Ebî Şeybe (7/139) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (11294) 
Bezzar (7/329) İbn Mende el-İman (219) Esed b. Musa Zühd (61) Abdurrazzak Tefsir 
(2/387) Taberî Tefsir (15/43, 46) Yahya b. Sellam Tefsir (1/156) İbn Ebi’d-Dunya el-
Ehval (151) el-Lâlekâi İtikad (2086) Haris b. Ebi Usame Musned (1129) Ebû Nuaym 
Hilyetu'l-Evliyâ (1/278) İbn Ebi Asım es-Sunne (789) Hatib el-Muttefak ve’l-Mufterak 
(160) Beyhaki el-Kaza ve’l-Kader (399) İbn Asakir Tarih (10/313) 
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مَ  َما َلَك  َوَغَفرَ  ِبَك  اَّللُ  َفْتحَ  الَِّذي أَْنَت  اَّللِ  َنِبيَّ  َيا َفَيُقولُونَ   َذْنِبَك  ِمنْ  َتَقدَّ
رَ  َوَما  َصاِحُبُكمْ  اأَنَ  َفَيُقولُ  َرب َِنا ِإَلى َلَنا َفاْشَفعْ  ِفيهِ  َنْحنُ  َما َتَرى َوَقدْ  َتأَخَّ

 ِفي ِبَحْلَقةٍ  َفَيْأُخذُ  اْلَجنَّةِ  َباِب  ِإَلى َيْنَتِهَي  َحتَّى النَّاَس  َيُحوُش  َفَيْخُرجُ 
د   َفُيَقالُ  َهَذا؟ َمنْ  َفُيَقالُ  اْلَباَب  َفَيْقَرعُ  َذَهٍب  ِمنْ  اْلَباِب   َلهُ  َفُيْفَتحُ  ُمَحمَّ
 تُْعَطهُ  َسْل  َرْأَسَك  اْرَفعْ  َفُيَناِدي ْسُجدَ َفيَ  اَّللِ  َيَدِي  َبْينَ  َيُقومَ  َحتَّى َفَيِجيءُ 
عْ  َواْشَفعْ   اْلَمْحُمودُ  اْلَمَقامُ  َفَذِلَك  تَُشفَّ

“Kıyamet gününde güneşe on yıllık bir hararet verilecek, insanların 
başlarına doğru iki yay mesafesi kadar yaklaştırılacak.” Hadisi böylece zikretti 
ve devamında dedi ki: “Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e gelip 
şöyle derler: 

“Ey Allah’ın nebisi! Allah Teâlâ peygamberliği seninle açtı ve yine 
seninle kapadı. Geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışladığı için de böylesi 
bir günde huzura güven içinde geldin. İçinde bulunduğumuz şu durumu da 
görüyorsun. Rabbimizden bizim için şefaat dile.” Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem de: 

“Bunu ben yaparım” der. Sonra da insanları toplayıp cennetin kapısına 
varır. Kapının altından olan halkasını tutar ve kapıyı çaldığında içeriden: 

“Kim o?” diye sorulur. “Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)” diye 
cevap verilir. Kapı ona açılır. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem gidip Allah 
Teâlâ’nın huzurunda durur. Secdeye kapanır. Bunun üzerine: 

“Başını kaldır, istediğini dile. Zira dileğin verilecek. Şefaat et, zira 
şefaatin kabul edilecek” diye nida edilir. İşte makamu’l-mahmud (övülmüş 
makam) denilen de budur.”242 Bu şekilde özet olarak rivayet etmiştir. 

476- İbn Ebi Asım, es-Sunne’de ve İbn Ebî Şeybe bunun tam metnini 

                                                

242 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberânî (6/247) 
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şöylece rivayet ettiler: 

ْمُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َحرَّ َعْشِر ِسِنيَن ثُمَّ تُْدَنى ِمْن َجَماِجِم  تُْعَطى الشَّ
النَّاِس َحتَّى َيُكوَن َقاَب َقْوَسْيِن، َفَيْعَرُقوَن َحتَّى َيْرَسَخ اْلَعَرُق ِفي اْْلَْرِض 

ُجُل َحتَّى  ، ثُمَّ َيْرَتِفُع الرَّ ُجُل َقاَمةا ُجُل َقاَل َسْلَماُن َحتَّى َيُقوَل الرَّ َيْعَرَق الرَّ
ِغْق، ِغْق َفِإَذا َرأَْوا َما ُهْم ِفيِه َقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض أَََل َتَرْوَن َما أَْنُتْم ِفيِه؟ 

اَلُم َفْلَيْشَفْع َلُكْم ِإَلى َرب ُِكْم َجلَّ َوَعزَّ  َفَيْأتُوَن آَدَم  اْئُتوا أََباُكْم آَدَم َعَلْيِه السَّ
ُ ِبَيِدِه َوَنَفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه  َفَيُقولُوَن َيا أََباَنا أَْنَت الَِّذي َخَلَقَك اَّللَّ

َفَقْد َتَرى َما َنْحُن ِفيِه َفَيُقوُل َلْسُت  َفْع َلَنا ِإَلى َرب َِناَوأَْسَكَنَك َجنََّتُه ُقْم َفاْش 
َفْعَلُة؟ َفَيُقولُوَن ِإَلى َمْن َتْأُمُرَنا؟ َفَيُقوُل اْئُتوا ُهَناَك َوَلْسُت ِبَذاَك َفأَْيَن الْ 

ِ أَْنَت الَِّذي  اَلُم َفَيُقوُلوَن َيا َنِبيَّ اَّللَّ ا َعَلْيِه السَّ ا َفَيْأتُوَن نُوحا ا َشاِكرا َعْبدا
ا َوَقْد َتَرى َما َنْحُن ِفيِه َفُقْم َفاْشَفْع َلَنا ِإَلى رَ  ُ َشاِكرا ب َِك َفَيُقوُل َجَعَلَك اَّللَّ

َلْسُت ُهَناُكْم َوَلْسُت ِبَذاَك َفأَْيَن اْلَفْعَلُة؟ َفَيُقولُوَن ِإَلى َمْن َتْأُمُرَنا؟ َفَيُقوُل 
ْحَمِن  ْحَمِن َفَيْأتُوَن ِإْبَراِهيَم َفَيُقولُوَن َيا َخِليَل الرَّ اْئُتوا ِإْبَراِهيَم َخِليَل الرَّ

َفْع َلَنا ِإَلى َرب َِنا َفَيُقوُل َلْسُت ُهَناَك َوَلْسُت ِبَذاَك َقْد َتَرى َما َنْحُن ِفيِه َفاْش 
ا اْصَطَفاُه  َفأَْيَن اْلَفْعَلُة؟ َفَيُقولُوَن ِإَلى َمْن َتْأُمُرَنا؟ َفَيُقوُل اْئُتوا ُموَسى َعْبدا

اَلُم َفَيُقولُ  ُ ِبِرَساََلِتِه َوِبَكاَلِمِه َفَيْأتُوَن ُموَسى َعَلْيِه السَّ وَن َقْد َتَرى َما اَّللَّ
َفأَْيَن اْلَفْعَلُة؟  ْسُت ُهَناَك َوَلْسُت ِبَذاكَ َفَيُقوُل لَ  يِه اْشَفْع َلَنا ِإَلى َرب َِك َنْحُن فِ 

ِ َوُروَحُه ِعيَسى َفَيُقولُوَن  َفَيُقولُوَن: َفِإَلى َمْن َتْأُمُرَنا؟ َفَيُقوُل اْئُتوا َكِلَمَة اَّللَّ
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ِ َوُروحَ  َلْسُت   َلَنا ِإَلى َرب َِك َفَيُقولُ ُه َقْد َتَرى َما َنْحُن ِفيِه َفاْشَفعْ َيا َكِلَمَة اَّللَّ
ُهَناَك َوَلْسُت ِبَذاَك َفأَْيَن اْلَفْعَلُة؟ َفَيُقولُوَن َفِإَلى َمْن َتْأُمُرَنا؟ َفَيُقوُل اْئُتوا 

َم ِمْن َذنْ  ُ ِبِه َوَخَتَم َوَغَفَر َلُه َما َتَقدَّ ا َفْتَح اَّللَّ َر َوَيِجيُء ِفي َعْبدا ِبِه َوَما َتأَخَّ
د  َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَيْأتُوَن النَِّبيَّ َفَيُقولُوَن َيا َنِبيَّ  َهَذا اْلَيْوِم آِمناا ُمَحمَّ

َر َوِجئْ  َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتأَخَّ ُ ِبَك َوَغَفَر َلَك َما َتَقدَّ ِ أَْنَت الَِّذي َفْتَح اَّللَّ َت اَّللَّ
ِفي َهَذا اْلَيْوِم آِمناا َوَقْد َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه َفاْشَفْع َلَنا ِإَلى َرب َِنا َفَيُقوُل 
أََنا َصاِحُبُكْم َفَيْخُرُج َيُحوُش النَّاَس َحتَّى َيْنَتِهَي ِإَلى َباِب اْلَجنَِّة َفَيْأُخَذ 

د  َصلَّى  ِبَحْلَقِة اْلَباِب ِمْن َذَهٍب َفَيْقَرَع اْلَباَب  َفُيَقاُل َمْن َهَذا؟ َفُيَقاُل ُمَحمَّ
 ِ ُ َلُه َقاَل َفَيِجيُء َحتَّى َيُقوَم َبْيَن َيَدِي اَّللَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َفَيْفَتُح اَّللَّ

ُد اْرَفْع َرْأَسَك  ُجوِد َفُيْؤَذُن َفَيْسُجُد َفُيَناَدى َيا ُمَحمَّ  َسْل  َفَيْسَتْأِذُن ِفي السُّ
ُ َعَلْيِه ِمَن الثََّناِء َعَلْيِه  ْع َواَدُع تَُجْب َقاَل َفَيْفَتُح اَّللَّ تُْعَطْه اْشَفْع تَُشفَّ
َوالتَّْحِميِد َوالتَّْمِجيِد َما َلْم يُْفَتْح ِْلََحٍد ِمَن اْلَخاَلِئِق َقاَل َفَيُقوُل أَْي َرب ِ 

ِتي ثُمَّ َيْسَتْأِذُن ِفي ال ِتي أُمَّ ِتي أُمَّ ُ َعَلْيِه أُمَّ ُجوِد َفُيْؤَذُن َلُه َفَيْسُجُد َفَيْفَتُح اَّللَّ سُّ
ِمَن الثََّناِء َعَلْيِه َوالتَّْحِميِد َوالتَّْمِجيِد َشْيئاا َلْم يُْفَتْح ِْلََحٍد ِمَن اْلَخاَلِئِق 

ْع َواَدُع تُجَ  ُد اْرَفْع َرْأَسَك َسْل تُْعَطْه َواْشَفْع تَُشفَّ ْب َفَيْرَفُع َويَُناَدى َيا ُمَحمَّ
 ِ َتْيِن أَْو َثاَلثاا َقاَل َسْلَماُن َفَيْشَفُع ِفي ُكل  ِتي َمرَّ ِتي أُمَّ َرْأَسُه َفَيُقوُل َرب ِ أُمَّ
ٍة ِمْن ِحْنَطٍة ِمْن ِإيَماٍن أَْو ِمْثَقاُل َشِعيَرٍة ِمْن  َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبَّ

ِة َخرْ   َدٍل ِمْن ِإيَماٍن َفَذِلَك اْلَمَقاُم اْلَمْحُمودُ ِإيَماٍن، أَْو ِمْثَقاُل َحبَّ
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“Kıyamet gününde güneşe on yıllık bir hararet verilecek, insanların 
başlarına doğru iki yay mesafesi kadar yaklaştırılacak. Öyle ki insanlardan 
akan ter gittikçe yerden yükselecek, insanların ağızlarına kadar doluşacak ve 
bundan dolayı kişi boğulurcasına gık gık diye sesler çıkarmaya başlayacaktır. 
İçinde bulundukları bu durumu görünce içlerinden bazıları diğerlerine: 

“İçinde bulunduğunuz şu durumu görmüyor musunuz? Babanız Âdem 
aleyhi's-selâm’a gidin de rabbinizden sizin için şefaat dilesin” derler. Sonra 
Âdem aleyhi's-selâm’ın yanına gelip: 

“Ey babamız! Allah Teâlâ seni elleriyle yarattı. Ruhundan sana üfledi, 
cennetine yerleştirdi. Rabbinden bizim için şefaat dile. İçinde bulunduğumuz 
durumu görüyorsun” dediler. Ancak Âdem aleyhi's-selâm onlara: 

“Ben size şefaat dileyecek makamda değilim. Kendi yaptıklarım 
dururken size nasıl şefaat edebilirim?” diyecek. Ona: 

“Kime gitmemizi emredersin?” diye sorduklarında da Âdem aleyhi's-
selâm: 

“Allah Teâlâ’nın kendisini şükreden kullarından kıldığı kişiye gidin” der. 
Bunun üzerine Nuh aleyhi's-selâm’a gelip: 

“Ey Allah’ın nebisi! Allah Teâlâ seni şükreden kullarından kıldı. İçinde 
bulunduğumuz durumu da görüyorsun. Kalk da bizlere şefaatçi ol” derler. 
Ancak Nuh aleyhi's-selâm da onlara: 

“Ben size şefaat dileyecek makamda değilim. Kendi yaptıklarım 
dururken size nasıl şefaat edebilirim?” karşılığını verir. Ona: 

“Peki, kime gitmemizi emredersin?” derler. Nuh aleyhi's-selâm: 

“Allah Teâlâ’nın dostu olan İbrahim aleyhi's-selâm’a gidin” der. İbrahim 
aleyhi's-selâm’ın yanına gelip: 

“Ey Allah’ın dostu! İçinde bulunduğumuz durumu görüyorsun. 
Rabbimizden bizim için şefaatçi ol” derler. Ancak İbrahim aleyhi's-selâm da 
onlara: 

“Ben size şefaat dileyecek makamda değilim. Kendi yaptıklarım 
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dururken size nasıl şefaat edebilirim?” der. Ona: 

“Peki, kime gitmemizi emredersin?” diye sorduklarında İbrahim 
aleyhi's-selâm: 

“Allah Teâlâ’nın risaletle görevlendirdiği ve onunla konuşarak diğer 
insanlara üstün kıldığı kulu olan Musa aleyhi's-selâm’a gidin” der. Bunun 
üzerine Musa aleyhi's-selâm’ın yanına gelip: 

“İçinde bulunduğumuz durumu görüyorsun. Rabbimizden bizim için 
şefaat dile” derler. Musa aleyhi's-selâm da: 

“Ben size şefaat dileyecek makamda değilim. Kendi yaptıklarım 
dururken size nasıl şefaat edebilirim?” der. Ona: 

“Peki, kime gitmemizi emredersin?” diye sorduklarında Musa aleyhi's-
selâm: 

“Allah Teâlâ’nın kelimesi ve ruhu olan İsa b. Meryem aleyhi's-selâm’a 
gidin” der. İsa aleyhi's-selâm’ın yanına gelip: 

“Ey Allah’ın kelimesi ve ruhu! İçinde bulunduğumuz durumu 
görüyorsun. Rabbimizden bizim için şefaatçi ol” derler. Ancak İsa aleyhi's-
selâm da onlara: 

“Ben size şefaat dileyecek makamda değilim. Kendi yaptıklarım 
dururken size nasıl şefaat edebilirim?” der. Ona: 

“Peki, kime gitmemizi emredersin?” diye sorduklarında İsa aleyhi's-
selâm: 

“Allah Teâlâ’nın kendisiyle peygamberliği açıp kapadığı, geçmiş ve 
gelecek tüm günahlarını bağışladığı için böylesi bir günde güven içinde huzura 
gelen kulun yanına gidin” der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem’e gelip şöyle derler: 

“Ey Allah’ın nebisi! Allah Teâlâ peygamberliği seninle açtı ve yine 
seninle kapadı. Geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışladığı için de böylesi 
bir günde huzura güven içinde geldin. İçinde bulunduğumuz şu durumu da 
görüyorsun. Rabbimizden bizim için şefaat dile.” Rasûlullah sallallahu aleyhi 
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ve sellem de: 

“Bunu ben yaparım” der. Sonra da insanları toplayıp cennetin kapısına 
varır. Kapıyı çaldığında içeriden: 

“Kim o?” diye sorulur. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem: 

“Muhammed” diye cevap verdiğinde kapı açılır. Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem gidip Allah Teâlâ’nın huzurunda durur. Secde etmek için izin 
istediğinde kendisine izin verilir ve secdeye kapanır. Bunun üzerine Allah 
Teâlâ kendisine: 

“Ey Muhammed! Başını kaldır, istediğini dile. Zira dileğin verilecek. 
Şefaat et, zira şefaatin kabul edilecek. Dilediğin duayı yap, duana icabet 
edilecek” buyurur. Sonra Allah Teâlâ kendisine daha önce hiçbir mahlûkata 
nasip etmediği övgü, hamd ve senaları ilham edecek. Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem: 

“Rabbim! Ümmetim, ümmetim!” diye yalvaracak. Sonra secde için yine 
izin isteyecek, izin verilince yine secdeye kapancak. Bunun üzerine Allah 
Teâlâ kendisine daha önce hiçbir mahlûkata nasip etmediği övgü, hamd ve 
senaları ilham edecek ve kendisine: 

“Ey Muhammed! Başını kaldır, istediğini dile. Zira dileğin verilecek. 
Şefaat et, zira şefaatin kabul edilecek. Dilediğin duayı yap, duana icabet 
edilecek” buyurur. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırıp iki veya üç 
defa: 

“Rabbim! Ümmetim, ümmetim!” diye yalvaracak. Bunun üzerine 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde bir buğday veya arpa veya 
hardal tanesi ağırlığında dahi iman bulunan herkese şefaat edecek. İşte 
makamu’l-mahmud (övülmüş makam) denilen de budur.”243 

                                                

243 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebi Âsım es-Sunne (813) İbn 
Ebî Şeybe (6/308) Abdurrazzak (11/403) Hennad Zühd (332) İbnu’l-Mubarek Zühd 
(100) İbn Huzeyme et-Tevhid (2/706) 
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Ubeyy b. Ka’b Radiyallahu Anh Hadisi 

477- Ahmed, Tirmizî, sahih kaydıyla Hâkim, İbn Mâce ve Beyhakî, 
Ubeyy b. Ka’b radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َوَصاِحَب  َوَخِطيَبُهمْ  ينَ النَِّبي ِ  ِإَمامَ  ُكْنُت  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا
 َفْخرٍ  َغْيرَ  َشَفاَعِتِهمْ 

“Kıyamet günü olduğu zaman ben nebilerin imam ve hatibiyim, 
şefaatlerinin de ehliyim, övünmek yok.”244 

478- Muslim, Ubey b. Ka’b radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

نْ  أَنْ  ِإَلْيهِ  َفَرَدْدُت  َحْرٍف  َعَلى اْلُقْرآنَ  اْقَرأِ  أَنِ  ِإَليَّ  أُْرِسَل  أَُبيُّ  َيا  َهو ِ
ِتي َعَلى نْ  أَنْ  ِإَلْيهِ  َفَرَدْدُت  َحْرَفْينِ  َعَلى اْقَرْأهُ  الثَّاِنَيةَ  ِإَليَّ  َفَردَّ  أُمَّ  َعَلى َهو ِ
ِتي ةٍ  ِبُكل ِ  َفَلَك  أَْحُرٍف  َسْبَعةِ  َعَلى اْقَرْأهُ  اِلَثةَ الثَّ  ِإَليَّ  َفَردَّ  أُمَّ  َرَدْدتَُكَها َردَّ
ِتي اْغِفرْ  اللُهمَّ  َفُقْلُت  َتْسأَلُِنيَها َمْسأََلة   ِتي اْغِفرْ  اللُهمَّ  ِْلُمَّ ْرُت  ِْلُمَّ  َوأَخَّ
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى يمُ ِإْبَراهِ  َحتَّى ُكلُُّهمْ  اْلَخْلُق  ِإَليَّ  َيْرَغُب  ِلَيْومٍ  الثَّاِلَثةَ 

“Ey Ubeyy! Bana bir harf üzere oku diye (Cibrîl) gönderildi. Ben, 
ona: “Ümmetime hafiflet” diye mürâcaatta bulundum; o da bana 
ikincide:  

“Onu iki harf üzere oku!” diye cevap verdi. Ben tekrar: “Ümmetime 

                                                

244 Hasen. Tirmizî (3613) İbn Mâce (4314) Hâkim (1/143, 4/88) Ziyau’l-Makdisi el-
Muhtare (3/385) Ahmed (5/137, 138) Abd b. Humeyd (171) Beyhakî el-Ba’s (445) 
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hafiflet” diye müracaat ettim. Üçüncüde bana:  

“Onu yedi harf üzere oku! Hem sana verdiğim her cevapla birlikte 
benden isteyeceğin bir isteğin de verilecekdir” dedi. Bunun üzerine ben: 

“Allah’ım! Ümmetimi bağışla! Allah’ım! Ümmetimi bağışla!” dedim, 
Üçüncü isteğimi de bütün mahlûkatın hattâ İbrahim (aleyhi's-selâm)’ın 
beni dileyecekleri güne bıraktım.”245 

481- Muslim ve Taberânî, Ka’b b. Malik radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِتي أََنا َفأَُكونُ  اَمةِ اْلِقيَ  َيْومَ  النَّاُس  يُْبَعُث   َرب ِي َوَيْكُسوِني َتل ٍ  َعَلى َوأُمَّ
ُ  َشاءَ  َما َفأَُقولُ  ِلي يُْؤَذنُ  ثُمَّ  َخْضَراءَ  ُحلَّةا   اْلَمَقامُ  َفَذِلَك  أَُقوَل  أَنْ  اَّللَّ

 اْلَمْحُمودُ 

“İnsanlar kıyamet günü diriltilirler. Ben ve ümmetim bir tepe 
üzerinde oluruz. Rabbim bana yeşil bir hulle giydirir, sonra bana Allah’ın 
dilediği şekilde söylememe izin verilir. İşte makamu’l-mahmûd (övülmüş 
makam) (İsra 79) budur.”246 

Faideler: 

1- el-Gazali, Keşfu Ulumi’l-Ahira’da Âdem aleyhi's-selâm’ın mevkif 
halkı ile Nuh aleyhi's-selâm’ın gelmesi arasında bin sene olduğunu, her iki 
nebi arasında da bu kadar süre olacağını zikretti. Hafız İbn Hacer Buhârî 
şerhinde dedi ki: “Bunun bir aslına vakıf olamadım.” Nitekim (Gazali) bu 

                                                

245 Sahih. Muslim (820) 
246 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Muhammed b. Abdirrahim el-

Makdisî el-Munteka Minez-Zuhriyyat (27) Ahmed (3/456) İbn Hibbân (14/398) Taberî 
Tefsir (15/48, 51) İbn Ebî Hâtim Tefsir (13369) Hâkim (2/395) İbn Ebi Davud el-Ba’s 
(27) Begavi Mu’cemu’s-Sahabe (2847) Taberânî (19/73) Taberânî Musnedu’ş-
Şamiyyin (1759) İbn Bişran Emali (1252) Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (1018) Ebu Amr 
el-Buhayri Fevaidu’l-Muntehabe Min Mesmuati’l-Muhalledi (551) Deylemi (8769) el-
Elbani es-Sahiha (2370) 
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kitapta aslı olmayan, bir fetva değeri de bulunmayan hadisleri çokça 
zikretmiştir.247 

2- Kadılar kadısı Celaleddin el-Bulkinî’ye Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in secdesinin abdest bakımından hükmü sorulunca şöyle demiştir: “O, 
cenaze yıkanmasından dolayı taharet üzere kalmıştır. Çünkü Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem kabrinde diridir, ölmez. Abdesti de bozulmamıştır.” Ahiret 
yurdunun mükellefiyet diyarı olmaması sebebiyle secdelerde abdestin şart 
olmamasıyla cevap verilmesi de mümkündür. 

3- Kendisiyle övgüde bulunulacak sözlerin ne olduğu hakkında soru 
sorulmuştur. 

4- Buhârî’nin rivayet yollarından birinde şöyle gelmiştir: “Bana şuan 
yapmaya güç yetiremediğim hamd sözleri ilham edilir.” 

5- Kendilerine gidilmesiyle zikredilen nebilerin özel kılınmalarının 
hikmeti, onların rasullerin meşhurları olması ve uzun süre şeriatleriyle amel 
edilmiş sebebiyledir. Âdem aleyhi's-selâm da herkesin babasıdır. Nuh 
aleyhi's-selâm ikinci babadır. İbrahim aleyhi's-selâm bütün din mensuplarının 
kendisini övmekte birleştikleri bir nebidir ve nebilerin babasıdır. Musa aleyhi's-
selâm, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra kendisine en çok tabi olunan 
kimsedir.248 

6- İnsanlara Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den önce diğer 
peygamberlere gitmeleri ilham edilecektir. Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’den önce diğerlerine gitmelerinin ilham edilmesinin sebebi de Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in fazilet ve şerefinin üstünlüğünü ortaya 
koymaktır.249 

Hafız İbn Hacer şöyle dedi: “O gün istekte bulunan kimselerin dünyada 
bu hadisi de işitmiş olmalarında ve şefaatin Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e 
has olduğunu öğrenmiş olmalarında şüphe yoktur. Ancak o zaman onlardan 
biri bunu hatırlayamayacaktır. Allah onları bahsedilen hikmetten dolayı 

                                                

247 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/442) 
248 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/449) 
249 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/449) 
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unutturacaktır.”250 

Kurtubi dedi ki: “Bu diğer nebilerden bağımsız olarak sadece Nebîmiz 
sallallahu aleyhi ve sellem’e özel kılınan genel kapsamlı şefaattir. Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şu hadisinde kastedilen de budur:  

 ِ َل  ُمْسَتَجاَبة   َدْعَوة   َنِبي ٍ  ِلُكل   اْخَتَبْأُت  َوِإن ِي َدْعَوَتهُ  َنِبي ٍ  ُكلُّ  َفَتَعجَّ
ِتي َشَفاَعةا  َدْعَوِتي  ِْلُمَّ

“Her nebinin kabul gören bir duası vardır. Her nebi bu duasında 
acele etmiştir. Ben ise duamı ümmetime şefaat için sakladım.”251 Bu 
şefaat mevkıfte bekleyen halk için, onların hesaplarının çabucak görülmesi ve 
mevkiften ayrılmaları için olacaktır. İşte Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e has 
olan budur.252 

Ebu Hureyre radiyallahu anh hadisindeki: “Buyurur ki: “Ey 
Muhammed! Ümmetinden üzerinde hesap olmayan kimseleri cennetin 
kapılarından sağ kapıdan sok” sözü, şefaatin mevkif halkına hesabın 
çabuklaştırılması için olacağını göstermektedir. Çünkü ümmetinden, 
üzerlerinde hesap olmayan kimseleri cennete sokması emredilince üzerinde 
hesap olanlar ve başkaları kalmaktadır. İnsanlardan gelen bu şefaat talebi de 
Allah Teâlâ’dan kendilerine bir ilham ile olacaktır. Böylece o gün nebisi 
sallallahu aleyhi ve sellem’in makamı ortaya çıkacaktır. Nitekim Enes 
radiyallahu anh hadisinde: “Onlara ilham olunur…” diye geçmiştir. 

7-  İbn Berrecân, el-İrşad’da dedi ki: “Allah’ın mahşerde kendilerine 
ilhamda bulunacağı kimseler rasullere tabi olanların önderleridir.”  

Derim ki: Buhârî ve Muslim’in sahihlerinde Ebu Hureyre radiyallahu 
anh’den gelen“Her nebinin kabul gören bir duası vardır” hadisi, Muslim’de; 
Enes ve Cabir radiyallahu anhuma hadisleri, Ahmed’in Musned’inde; Abdullah 
b. Amr, Ubade b. es-Samit ve Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhum hadisleri, 

                                                

250 Bkz.: Fethu’l-Bari (11/449) 
251 Sahih. Buhârî (6304) Muslim (199) 
252 Bkz.: Kurtubi Tezkira (1/475) 
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Bezzar ve Beyhakî’nin rivayetlerinde Abdurrahman b. Ebi Akîl hadisi vardır. 

8- Daha önce uzun metinle geçen sur hadisinde insanların sırattan 
geçtikten sonra ve cennetlikler cennete girdikten sonra nebilere birer birer 
gittikleri geçmektedir. Yine Yahya b. Sellam el-Basrî de Tefsir’inde, el-
Kelbî’den şöyle nakletmiştir:  

“Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdiğinde geride 
cennet zümresinden diğer bir zümre kalır. Onlar cehennemlikler derler ki: 

“Bizler tereddüt ve yalanlamadan dolayı yakalandık. Sizin tevhid edip 
birlemenizin size ne faydası oldu?” böyle diyerek bağırırlar. Cennet halkı da 
bunu işitirler ve Âdem aleyhi's-selâm’a gelirler…” böylece hadisi zikreder. 
Sonunda şu geçer: “Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e 
gelirler ve beraberce Rabbu’l-İzzet’e giderler. Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem O’na secde eder ve der ki: “Rabbim! Kullarından günah sahipleri olan 
fakat sana şirk koşmamış olan bazı insanları şirk ehli, sadece sana kulluk 
etmelerinden dolayı ayıplıyorlar.” Allah Azze ve Celle de buyurur ki: “İzzetime 
yemin olsun ki onları (cehennemden) çıkaracağım.” 

Hafız İbn Hacer dedi ki: “Şayet bu rivayet sabit olursa daha önce ed-
Davudî’nin zikretmiş olduğu, mevkif sıkıntılarının giderilmesi için şefaat 
hakkındaki hadisle ilgili problem giderilmiş olur. Ancak hadis zayıftır. 
Nebilerden yapılacak isteğin müminlerin cennete girmelerinden önce, mevkif 
esnasında olacağını belirten sahih hadislerin açık ifadelerine de aykırıdır.  

Derim ki: Bunun birden fazla gerçekleşecek olması ile rivayetlerin arası 
bulunabilir. Bunlardan birisi mevkif esnasında, diğeri de cehennemde kalan 
mü’minlerin çıkarılması için cennette olacaktır.  

لُ  أََنا  اْلَجنَّةِ  ِفي َشِفيعٍ  أَوَّ

“Ben cennette ilk şefaat edecek olan kimseyim”253 hadisi de bunu 
ifade etmektedir. Bu hadisten anlaşıldığına göre cennette şefaat edenler 
olacaktır ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ilkidir. 

                                                

253 Sahih. Muslim (196) 
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Hesap, Mizan ve Amel Defterlerinin Verilmesinden 

Önce, Cennete Hesapsız Olarak İlk Girecek Olanlar 

484- Buhârî ve Muslim, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan şöyle 
dediğini rivayet ettiler: “Bir gün Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza 
çıktı ve şöyle buyurdu: 

ُجُل  َمَعهُ  النَِّبيُّ  َيُمرُّ  َفَجَعَل  اْلَُممُ  َعَليَّ  ُعِرَضْت   َمَعهُ  َوالنَِّبيُّ  الرَّ
ُجالَنِ  ْهطُ  َمَعهُ  َوالنَِّبيُّ  الرَّ ا َوَرأَْيُت  أََحد   َمَعهُ  َلْيَس  َوالنَِّبيُّ  الرَّ ا َسَوادا  َكِثيرا

ِتي َتُكونَ  أَنْ  َفَرَجْوُت  اْلُُفَق  َسدَّ   ِلي ِقيَل  ثُمَّ  َوَقْوُمهُ  ُموَسى َهَذا َفِقيَل  أُمَّ
ا َفَرأَْيُت  رْ اْنظُ  ا َسَوادا  َفَرأَْيُت  َوَهَكَذا َهَكَذا اْنظُرْ  ِلي َفِقيَل  اْلُُفَق  َسدَّ  َكِثيرا

ا ا َسَوادا ُتَك  َهُؤَلَءِ  َفِقيَل  اْلُُفَق  َسدَّ  َكِثيرا ا َسْبُعونَ  َهُؤَلَءِ  َوَمعَ  أُمَّ  أَْلفا
َق  ِحَساٍب  ِبَغْيرِ  الَجنَّةَ  َيْدُخُلونَ   أَْصَحاُب  َفَتَذاَكرَ  َلُهمْ  يَُبيَّنْ  مْ َولَ  النَّاُس  َفَتَفرَّ

ا َفَقالُوا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبي ِ  ْركِ  ِفي َفُوِلْدَنا َنْحنُ  أَمَّ  آَمنَّا َوَلِكنَّا الش ِ
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َفَبَلغَ  أَْبَناُؤَنا ُهمْ  َهُؤَلَءِ  َوَلِكنْ  َوَرُسوِلهِ  ِباَّللَِّ 
 َرب ِِهمْ  َوَعَلى َيْكَتُوونَ  َوَلَ  َيْسَتْرُقونَ  َوَلَ  َيَتَطيَُّرونَ  َلَ  الَِّذينَ  ُهمُ  َفَقاَل 

ِ؟ َرُسوَل  َيا أََنا أَِمْنُهمْ : َفَقاَل  ِمْحَصنٍ  ْبنُ  ُعكَّاَشةُ  َفَقامَ  َيَتَوكَُّلونَ   َنَعمْ  َقاَل  اَّللَّ
 ُعَكاَشةُ  ِبَها َسَبَقَك  َفَقاَل  أََنا؟ أَِمْنُهمْ  َفَقاَل  آَخرُ  َفَقامَ 

“Bütün nebiler ümmetleriyle bana gösterildi. Kimi nebî yanında bir 
kişiyle, kimi nebi yanında iki kişiyle, kimi nebi yanında bir toplulukla, 
kimi nebi de yanında hiç kimse olmaksızın geçti. Sonra ufuğu kaplayan 
bir karaltı gördüm. Onların benim ümmetim olmasını umdum. Bana 
denildi ki: 
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“Bu Musa (aleyhi's-selâm) ve kavmidir.” Sonra bana denildi ki: 

“Bak” Bunun üzerine ufku kaplayan bir kalabalığın karaltısını 
gördüm. Bana denildi ki: 

“Şuraya ve şuraya da bak.” Ben yine ufku kaplayan bir kalabalığın 
karaltısını gördüm. Bana denildi ki: 

“Bunlar senin ümmetindir. Bunlarla beraber yetmiş bin kişi 
hesapsız olarak cennete gireceklerdir.” Bunun üzerine insanlar dağıldılar. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, bunların kimler olduğunu 
açıklamadı. Ashabı da kendi aralarında müzakere ederek dediler ki: 

“Biz şirkte iken doğduk, lakin Allah’a ve rasulüne iman ettik. Onlar 
bizim çocuklarımız olabilirler.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu 
ki: 

“Onlar (cahiliyye rukyesiyle) rukye yaptırmayan, dağlama 
yaptırmayan, tatayyür yapmayan (olayları uğursuzluğa yormayan), 
rablerine tevekkül eden kimselerdir.” Bunun üzerine Ukkaşe b. Mihsan 
radıyallahu anh kalkarak dedi ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Ben de onlardan mıyım?” Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem: 

“Evet” buyurdu. Bir başkası kalkarak: “Ben de onlardan mıyım?” 
deyince, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem:  

“Ukkaşe seni geçti” buyurdu.”254 

Bu hadisi Ebu Hureyre radiyallahu anh’den255; Buhârî ve Muslim, İmran 
b. Husayn radiyallahu anhuma’dan256; Muslim, İbn Mes’ud radiyallahu 

                                                

254 Sahih. Buhârî (5705, 5752, 6541) Muslim (220) 
255 Sahih. Buhârî (6542) Muslim (216) 
256 Sahih. Muslim (218) 
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anh’den257; Ahmed ve Bezzar, Enes258 ve Ebu Said el-Hudrî259 radiyallahu 
anhuma’dan; Bezzar rivayet etmişlerdir.  

Hadiste geçen “Rukye yaptırmayanlar” sözüyle kastedilen cahiliyye 
rukyelerinden ve içinde şirk bulunup bulunmadığından emin olunamayan 
rukyeleri yaptırmayanlardır. Kur’ân ve hadislerde gelen rukyeler ise böyle 
değildir. 

485- Tirmizî, hasen kaydıyla Ebu Umame radiyallahu anh’den rivayet 
ediyor: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ِتي ِمنْ  الَجنَّةَ  يُْدِخَل  أَنْ  َرب ِي َوَعَدِني ا َسْبِعينَ  أُمَّ  ِحَساَب  ََل  أَْلفا
ا َسْبُعونَ  أَْلٍف  ُكل ِ  َمعَ  َعَذاَب  َوََل  َعَلْيِهمْ   َحَثَياِتهِ  ِمنْ  َحَثَياٍت  َوَثاَلُث  أَْلفا

“Rabbim bana ümmetimden yetmiş bin kişinin hesapsız ve 
azapsız olarak cennete gireceğini vaad etti. Her yetmiş binle beraber de 
bin kişi ve kendi avucuyla üç avuç girecektir.”260 

487- Beyhakî, Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet ediyor: 
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ا َعَلى َسأَْلُت َرب ِي َعزَّ َوَجلَّ فَ  ِتي َسْبِعيَن أَْلفا َوَعَدِني أَْن يُْدِخَل ِمْن أُمَّ

                                                

257 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (1/401, 420, 454) Ma’mer, 
Cami (109) Buhârî Edebu’l-Mufred (911) İbn Hibbân (13/448, 14/341) Hâkim (4/621) 
Tayalisi (350, 404) Hadisu’s-Serrac (2661) Ebû Ya'lâ (9/231, 233) Bezzar (Keşfu’l-
Estar 3539) Taberânî (10/5, 6) el-Esbehani et-Tergib (657) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (2/13) Ebu Bekr eş-Şafii el-Gaylaniyyat (926) Hatib el-Fasl Li’l-Vasl (71) 

258 Zayıf. Bezzar (Keşfu’l-Estar 3545) el-Muhallisiyyat (2423) Ebu’l-Kasım es-
Semerkandî Fevaid (16) isnadında Ebu Suhaym el-Mubarek b. Suhaym vardır. bkz.: 
El-Elbani ed-Daife (3690) 

259 Zayıf. Bezzar (Keşfu’l-Estar 3550) isnadında Atiyye el-Avfi vardır. 
260 Sahih. Tirmizî (2437) Ahmed (5/268) İbn Mâce (4286) Bakî b. Mahled el-Havd 

ve’l-Kevser (1) İbn Hibbân (16/231) Darekutni es-Sifat (50) Taberânî (8/155) Mehamili 
Emali (260) Beyhakî el-Ba’s (134) İbn Asakir Tarih (18/133) Deylemi (7113) 
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ا َفُقْلُت أَْي  ِ أَْلٍف َسْبِعيَن أَْلفا ُصوَرِة اْلَقَمِر لَْيَلِة اْلَبْدِر َفاْسَتَزْدُت َفَزاَدِني َمَع ُكل 
ِتي َقاَل ِإَذْن أُْكِمَلُهْم لََك    ِمَن اْْلَْعَراِب َرب ِ ِإْن لَْم َيُكْن َهُؤََلِء ُمَهاِجِري أُمَّ

“Rabbim Azze ve Celle’den istedim ve bana ümmetimden yetmiş 
bin kişinin dolunay gecesindeki ay suretinde (cennete) girmesini vaad 
etti. Daha fazlasını istedim. Her bin kişiyle beraber yetmiş bin daha 
artırdı. Dedim ki:  

“Ey rabbim! Onlar ümmetimin muhacirleri değilseler?” Buyurdu 
ki: “O zaman onları senin için bedevilerden tamamlarım.”261 

488- Bezzar, Taberânî ve Beyhakî, Rifâa b. Arabe el-Cuhenî radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

ا ِبَغْيِر ِحَساٍب َوَل  ِتي اْلَجنََّة َسْبِعيَن أَْلفا َوَعَدِني َرب ِي أَْن يُْدِخَل ِمْن أُمَّ
َعَذاٍب َوِإن ِي ْلَْرُجو أَْن ََل َيْدُخُلوَها َحتَّى تبوؤا َوَمْن َصَلَح ِمْن أَْزَواِجُكْم 

يَّاتِ   ُكْم َوَمَساِكِنُكُم اْلَجنَّةَ َوُذر ِ

“Rabbim bana ümmetimden yetmiş bin kişinin hesapsız ve 
azapsız olarak cennete gireceğini vaad etti. Ben umuyorum ki siz ve sâlih 
olan eşlerinizle çocuklarınız cennetteki meskenlere yerleşmedikçe onlar 
cennete girmezler.”262 

                                                

261 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (2/359) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur 
(438) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (2594, 3455, 3957) 

262 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebu Osman es-Sabunî Akidetu’s-
Selefi Ashabi’l-Hadis (s.17) Ahmed (4/16) İbn Hibbân (1/414) Tayalisi (1291) İbnu’l-
Mubarek Musned (42) İbnu’l-Mubarek Zühd (919) İbn Bişran Emali (1310) İbn Ebi 
Asım el-Âhad ve’l-Mesani (2561) İbn Huzeyme et-Tevhid (37) el-Esbehani el-Hucce 
Fi Beyani Mahacce (2/131) İbn Duhaym Fevaid (60) Taberânî (5/49) Darimi (1522) 
Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (10309) İbn Batta el-İbane (7/214) Acurri eş-Şeria (709-711) 
Darekutni en-Nuzul (69) el-Lalekai İtikad (755) Haris b. Ebi Usame Musned (676) el-
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489- Taberânî ve Beyhakî, Amr b. Hazm el-Ensarî radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: 

 ِلَصالَةٍ  ِإَلَّ  َيْخُرجُ  َلَ  َوَسلم َثالَثاا َعَليه اَّلل َصلى اَّلل رسولُ  َعنَّا َتَغيََّب 
اِبع يوم كان فلما َيرجع ثُم َمْكُتوَبةٍ   اَّلل رسول يا فقلنا ِإَلينا َخَرج الرَّ

ا إَل َيحُدث لم الق َحَدث   َحَدَث  قد أنه َظننا حتى َعنَّا اْحَتَبْست  ِإنَّ  خيرا
ِتي ِمنْ  يُْدِخَل  أَنْ َوَعَدِني  َوَجلَّ  َعزَّ  َرب ِي ا َسْبُعونَ  اْلَجنَّةَ  أُمَّ  َب ِحَسا َلَ  أَْلفا

 َرب ِي َفَوَجْدُت  اْلَمِزيدَ  اْلَيَّامِ  الثَّالََثةِ  َهِذهِ  ِفي َرب ِي َسأَْلُت  َوِإن ِي َعَلْيِهْم،
ا ا َواِجدا ا َماِجدا ْبِعينَ  ِمنَ  َواِحدٍ  ُكل ِ  َمعَ  َفأَْعَطاِني َكِريما ا السَّ ا َسْبِعينَ  أَْلفا  أَْلفا
ِتي َوَتْبُلغُ  َرب ِ  َيا ُقْلُت  َقاَل  ُل  َقاَل  َهَذا؟ أُمَّ  اْلَْعَراِب  ِمنَ  اْلَعَددَ  َلَك  أَُكم ِ

 “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize üç gün görünmedi, ancak 
farz namazlar için çıkıyor, sonra evine dönüyordu. Dördüncü gün yanımıza 
çıktı ve dedik ki: “Ey Allah’ın rasulü! Bizden öyle gizlendin ki bir şeyler oldu 
zannettik.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Hayırdan başka bir şey olmadı. Muhakkak ki rabbim bana 
ümmetimden yetmiş bin kişinin hesapsız olarak cennete gireceğini vaad 
etti. Ben rabbimden bu üç gün boyunca bana artırmasını istedim. 
Rabbimi Vacid, Macid ve Kerim (pek cömert ve kerem sahibi) buldum. 
Bana her yetmiş bin kişiyle beraber yetmiş bin kişi daha vaad etti. Dedim 
ki: 

“Ey rabbim! Ümmetim bu sayıya ulaşacak mı?” Buyurdu ki: “Bu 
sayıyı bedevilerden tamamlarım.”263 

490- Ahmed ve Taberânî, Sevban radiyallahu anh’den rivayet 

                                                

Hannaiyyat (118) el-Elbani es-Sahiha (5/529) 
263 Sahih. Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (438-39) Taberânî’den naklen; el-İsabe 

(5/291) Ebu Nuaym Marife (5007) 
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ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ِتي ِمنْ  اْلَجنَّةَ  َلَيْدُخَلنَّ  ا َسْبُعونَ  أُمَّ  َعَذاَب  َوََل  َعَلْيِهمْ  ِحَساَب  ََل  أَْلفا
ا َسْبُعونَ  أَْلٍف  ُكل ِ  َمعَ   أَْلفا

“Muhakkak ki ümmetimden yetmiş bin kişi ve her bin kişiyle 
beraber bin kişi daha hesapsız ve azapsız olarak cennete girecektir.”264 

491- Bezzar, el-Filtan b. Asım radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in kitap ehlinden bir adama şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ِ؟ َرُسولُ  أَن ِي أََتْشَهدُ   َقاَل  َنَعمْ  َقاَل  التَّْوَراَة؟ أََتْقَرأُ  َقاَل  َل َقاَل  اَّللَّ
 َلَنْقَرأَنَّهُ  َنَشاءُ  َلوْ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي َقاَل  َواْلُقْرآَن؟ َقاَل  َنَعمْ  َقاَل  ْنِجيَل؟َواْلِ 
 َوِمْثَل  ِمْثَلَك  َنِجدُ  َقاَل  َواِْلْنِجيِل؟ التَّْوَراةِ  ِفي َتِجُدِني َهْل  َناَشَدهُ  ثُمَّ 

ا ِفيَنا ونَ َتكُ  أَنْ  َنْرُجو َفُكنَّا َهْيَئِتَك  َوِمْثَل  َمْخَرِجَك   أَنْ  ِخْفَنا َخَرْجَت  َفَلمَّ
 ِمنْ  َمَعهُ  َقاَل  َذاَك؟ َوِلمَ  َقاَل  ُهوَ  َلْسَت  أَْنَت  َفِإَذا َفَنَظْرَنا ُهوَ  أَْنَت  َتُكونَ 
ِتهِ  ا َسْبُعونَ  أُمَّ  َيِسير   َنَفر   َمَعَك  َوِإنََّما َعَذاب   َوَل ِحَساب   َعَلْيِهمْ  َلْيَس  أَْلفا
ِتي َوِإنَُّهمْ  ُهوَ  ْلََنا ِبَيِدهِ  َنْفِسي يَوالَّذِ  َفَقاَل   َسْبِعينَ  ِمنْ  ْلَْكَثرُ  َوِإنَُّهمْ  ْلُمَّ
ا ا َوَسْبِعينَ  أَْلفا  أَْلفا

“Benim Allah’ın rasulü olduğuma şahitlik eder misin?” Adam: 
“Hayır” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: 

                                                

264 Sahih. Ahmed (5/280) Taberânî (2/92) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (1657) 
İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (455) İbn Asakir Tarih (11/175) el-Elbani es-Sahiha 
(2179) 
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“Tevrat okuyor musun?” dedi. Adam: “Evet” dedi. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem: 

“İncil’i de okuyor musun?” dedi. Adam: “Evet” dedi. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem: 

“Kur’ân’ı da okudun mu?” dedi. Adam: “Nefsim elinde olana yemin 
olsun, okumayı istesek okurduk” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
ondan yemin isteyerek buyurdu ki: 

“Beni Tevrat’ta ve İncil’de bulmuyor musun?” Adam dedi ki: 

“Senin benzerini, çıkacağın yerin benzerini ve özelliklerinin benzerini 
buluyoruz. Lakin senin bizden çıkacağını umuyorduk. Sen çıkınca haber 
verilen kişi olmandan korktuk ve baktık, gördük ki sen o değilsin.” Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem: 

“Neden?” dedi. Adam dedi ki: “Onun yanında ümmetinden yetmiş bin 
kişi hesapsız ve azapsız (cennete girecektir.) Senin yanında ise az bir topluluk 
var.” Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Nefsim elinde olana yemin ederim ben O’yum. Muhakkak ki onlar 
(o yetmiş bin kişi) de ümmetimdir. Muhakkak ki onlar yetmiş bin ve bir 
yetmiş bin kişiden daha çoktur.”265 

493- Taberânî ve İbn Ebi Asım, Ebu Said el-Ensarî radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

ِتي ِمنْ  اْلَجنَّةَ  يُْدِخَل  أَنْ  َوَعَدِني َرب ِي ِإنَّ  ا َسْبِعينَ  أُمَّ  ِحَساٍب  ِبَغْيرِ  أَْلفا
عَ  ا ِلَسْبِعينَ  أَْلٍف  ُكلَّ  َويَُشف ِ ْيهِ  َحَثَياٍت  ثاََلَث  َرب ِي َيْحِثي ثُمَّ  أَْلفا  أَبُو َقاَل  ِبَكفَّ
ُ  َرِضَي  َسِعيدٍ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  َذِلَك  َفَحِسَب  َعْنهُ  اَّللَّ

                                                

265 Hasen. İbn Hibbân (14/541) Bezzar (9/144) Taberânî (18/332) Ebu Nuaym 
Marife (5665) İbn Asakir Tarih (3/415) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (2240, 3722, 
3959, 4082) 
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 أَْلٍف  ِمائَةِ  َوِتْسعَ  أَْلٍف  أَْلِف  ِمائَةِ  أَْرَبعَ  َفَبَلغَ 

“Muhakkak ki rabbim bana ümmetimden yetmiş bin kişinin 
hesapsız olarak cennete gireceğini ve onların da yetmiş bin kişiye şefaat 
edeceğini vaad etti. Sonra rabbim kendi iki avucuyla üç tutam daha 
(cennete koyacaktır.)” Ebu Said radiyallahu anh dedi ki: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında bunu hesap ettik, 
dört milyar dokuz yüz milyon sayısına ulaştığını gördük.”266 

499- Taberânî, ceyyid isnad ile Sehl b. Sa’d radiyallahu anh’den rivayet 
ediyor: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ِرَجاَلا َوِنَساءا  ْصاَلِب ِرَجاٍل ِمْن أَْصَحاِبيِإنَّ ِفي أَْصاَلِب أَْصاَلِب أَ 
ا َيْلَحُقوا ِبِهمْ }َوآَخِريَن مِ  ثُمَّ َقَرأَ   اْلَجنََّة ِبَغْيِر ِحَساٍب َيْدُخُلونَ   {ْنُهْم َلمَّ

“Muhakkak ki ashabımın soylarının, soylarının soylarından 
cennete hesapsız olarak girecek erkekler ve kadınlar vardır.” Sonra Ve 
henüz kendilerine kavuşmamış olan diğerlerine de.” (Cum’a 3) ayetini 
okudu.”267 

501- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

لُ   َعَلى َوالَِّذينَ  الَبْدرِ  َلْيَلةَ  الَقَمرِ  ُصوَرةِ  َعَلى الَجنَّةَ  َتْدُخُل  ُزْمَرةٍ  أَوَّ

                                                

266 Sahih. İbn Hibbân (16/232) Taberânî (22/304) Taberânî Evsat (1/128) Taberânî 
Musnedu’ş-Şamiyyin (1889, 2863) İbn Ebi Asım es-Sunne (814) İbn Ebî Âsım el-Âhad 
ve'l-Mesânî (2211, 2825) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (203) Osman ed-Darimi er-
Reddu Ale’l-Merisi (48) Ebu’l-Kasım el-Begavi Mu’cemu’s-Sahabe (959) İbn Mende 
Marifetu’s-Sahabe (s.879) İbn Asakir Tarih (49/371) 

267 Sahih. Taberânî (6/201) İbn Ebi Asım es-Sunne (309) Hakîm et-Tirmizi 
Hatmu’l-Evliya (s.85) 
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ي ٍ  َكْوَكٍب  َكأَْحَسنِ  آَثاِرِهمْ  َماءِ  ِفي ُدر ِ  َرُجلٍ  َقْلِب  َعَلى ُقُلوبُُهمْ  ِإَضاَءةا  السَّ
 الِعينِ  الُحورِ  ِمنَ  َزْوَجَتانِ  اْمِرئٍ  ِلُكل ِ  َحاُسدَ تَ  َوَلَ  َبْيَنُهمْ  َتَباُغَض  َلَ  َواِحدٍ 
 َواللَّْحمِ  الَعْظمِ  َوَراءِ  ِمنْ  ُسوِقِهنَّ  ُمخُّ  يَُرى

“Şüphesiz cennete ilk girecek zümre bedir gecesindeki ay 

suretinde, onlardan sonra girecekler gökyüzünde en parlak yıldızın 

ziyası suretinde olacaklar. Kalpleri tek bir adamın kalbi gibidir, 

aralarında kinleşme ve hasetleşme olmaz. Her bir kimseye, 

baldırlarındaki ilikleri kemiklerinin ve etlerinin ardından görünen iri 

gözlü hurilerden ikişer eş vardır.”268 

502- Beyhakî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 

ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َل  ِإنَّ  تي ِمن َتْنُجو ُزْمَرة أَوَّ  الَِّذينَ  ثُمَّ  الَبدر َليَلة الَقَمر َضوء َعلى أُمَّ
ي َنجمٍ  َكأَْضَوء َيُلوَنُهم َماءِ  ِفي ُدر ِ  ثُمَّ  ذلك مثل َيُلوَنُهم الَِّذينَ  ثُمَّ  السَّ

َفاعة ِحلُّ تَ   الشَّ

“Şüphesiz ümmetimden kurtulacak olan ilk zümre, bedir 

gecesindeki ay ışığında olacaklar, onlardan sonrakiler gökteki parlak bir 

yıldızın ışığı gibi aydınlık olacaklardır. Sonra gelenler de böyledir. Sonra 

şefaat helal olur.”269 

                                                

268 Sahih Buhârî (3245, 3246, 3254, 3327) Muslim (2834) 
269 Sahih. Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (437) Zehebi İsbatu’ş-Şefaat (34) 
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Hesapsız Olarak Cennete Girmeyi Gerekli Kılan 

Ameller 

506- Bezzar, hasen isnadla ve İbn Hibbân, Ebu Hureyre radiyallahu 
anh’den rivayet ediyorlar:  

 َفَقاَلْت  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  ِإَلى َلَمم   ِبَها اْمَرأَة   َجاَءِت 
 َوِإنْ  َفَشَفاكَ  اَّللََّ  َدَعْوُت  ِشْئِت  ِإنْ  َقاَل  َيْشِفَيِني أَنْ  اَّللََّ  اْدعُ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا

 َعَليَّ  ِحَساَب  َوَل أَْصِبرُ  َبْل  َقاَلْت  َعَلْيِك  ِحَساَب  َوَل َفاْصِبِري ِشْئِت 

“Kendisinde cin çarpması olan bir kadın Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’e geldi ve dedi ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Allah’a bana şifa vermesi için dua et.” Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Dilersen Allah’a dua edeyim ve sana şifa versin yahut sabret ve 
sana hesap sorulmasın.” Kadın dedi ki:  

“Bilakis sabredeceğim, bana hesap sorulmasın.”270 

518- İbn Ebi'd-Dunyâ, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوَل  أَنَّ  اَلمُ  َعَلْيهِ  ِجْبِريَل  َسأََل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ  َعنْ  السَّ
َماَواِت  ِفي َمنْ  َفَصِعَق } اْْلَيةِ  َهِذهِ  ُ  َشاءَ  َمنْ  ِإَلَّ  اْْلَْرِض  ِفي َوَمنْ  السَّ { اَّللَّ

                                                

270 Muslim'in şartına göre sahih. Begavi Mealimu’t-Tenzil (1/171) Ahmed (2/441) 
İbn Hibbân (7/169) Hâkim (4/243) Bezzar (14/323) Mehamili Emali (235) Hennad 
Zühd (388) Esbehani et-Tergib ve’t-Terhib (556) Ziyau’l-Makdisi el-Emraz (20) Ebu’l-
Hasen es-Sukkeri Meşyeha (91) İbn Adiy el-Kamil (7/519) Begavi Şerhu’s-Sunne 
(1424) Zehebi Mu’cemu’ş-Şuyuh (1/60) el-Elbani es-Sahiha (2502) Mukbil b. Hadi 
Sahihu’l-Musned (1376) 
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ُ  َيَشأِ  َلمْ  الَِّذي َمنِ  َهَداءُ  ُهمُ  َقاَل  يُْصَعُقوا؟ أَنْ  اَّللَّ ُ  َيْبَعثُُهمُ  الشُّ ِدينَ  اَّللَّ  ُمَتَقل ِ
اُهمْ  َعْرِشهِ  َحْوَل  أَْسَياَفُهمْ   َياُقوٍت  ِمنْ  ِبَنَجاِئَب  اْلَمْحَشرِ  ِمنَ  َماَلِئَكة   َتَتَلقَّ
ُتَها رُّ  أَِزمَّ َهِب  ِبِرَحالِ  ُض اْْلَْبيَ  الدُّ ْنُدُس  أَِعنَُّتَها الذَّ ْسَتْبَرُق  السُّ  َوِزَماُمَها َواْْلِ
َجالِ  أَْبَصارِ  َمدُّ  ُخَطاَها َمدُّ  اْلَحِريرِ  ِمنَ  أَْلَينُ   َعَلى اْلَجنَّةِ  ِفي َيِسيُرونَ  الر ِ

 َنْنظُرْ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َرب َِنا ِإَلى ِبَنا اْنَطِلُقوا النُّْزَهةِ  طُولِ  ِعْندَ  َيُقولُونَ  ُخُيولٍ 
ُ  َيْضَحُك  َخْلِقهِ  َبْينَ  َيْقِضي َكْيَف  ِإَلْيهِ  ُ  َضِحَك  َوِإَذا ِإَلْيِهمْ  اَّللَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ
 َعَلْيهِ  ِحَساَب  َفاَل  َمْوِطنٍ  ِفي َعْبدٍ  ِإَلى

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cibril aleyhi's-selâm’a: “Sûr'a 
üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi ölecektir.” (Zümer 68) ayetinde ölmeyecek olanların kimler 
olduğunu sordu. Cibril aleyhi's-selâm dedi ki: 

“Onlar şehitlerdir. Onlar Allah'ın Arş'ının çevresinde kılıçlarını kuşanmış 
halde iken kıyamet günü melekler onları yakuttan soylu atlar üzerinde 
mahşere getirecekler. Bu atların dizginleri beyaz inciden olup üzerlerindeki 
örtüler ipekten daha yumuşak, yularları ipek ve ibrişimdendir. Bu develer 
adımlarını insanın gözlerinin ulaşabileceği en uzak noktaya atarlar. Onlar atlar 
üzerinde cennette yürürlerken bu uzun gezinti süresince: 

“Bizi rabbimize götürün de yaratıkları arasında nasıl hüküm verdiğine 
bakalım” diyecekler. Allah onlara gülecek. Allah Azze ve Celle bir kula bir 
yerde güldüğü zaman biliniz ki ona hesaba çekilme yoktur.”271 

519- Ahmed ve Ebû Ya'lâ, ricali güvenilir olan bir isnad ile Nuaym b. 

Hemmar radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: “Bir adam Rasûlullah sallallahu 

                                                

271 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebi'd-Dunyâ Sıfatu’l-Cenne 
(237) Ebu’l-Ferac es-Sekafi Fevaid (9) Sa’lebî el-Keşfu ve’l-Beyan (8/255) İbn Batta 
el-İbane (7/97) 
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aleyhi ve sellem’e  

“Şehitlerin en üstünleri kimlerdir?” diye sordu. Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

ف ِ  ِفي يُْلَقْوا ِإنْ  الَِّذينَ   أُوَلِئَك  يُْقَتُلوا َحتَّى ُوُجوَهُهمْ  َيْلِفُتونَ  ََل  الصَّ
 َضِحَك  َوِإَذا ُهمْ َربُّ  ِإَلْيِهمْ  َوَيْضَحُك  اْلَجنَّةِ  ِمنْ  اْلُعَلى اْلُغَرِف  ِفي َيْنَطِلُقونَ 

ْنَيا ِفي َعْبدٍ  ِإَلى َربَُّك   َعَلْيهِ  ِحَساَب  فاَل  الدُّ

“Savaş safında düşmanla karşılaştıkları zaman öldürülünceye 

kadar yüzlerini geri dönmeyen kimselerdir. Onlar cennetin yüksek 

odasına giderler ve rableri onlara güler. Rabbin dünyada bir kula 

güldüğü zaman ona hesaba çekilme yoktur.”272 

520- Taberânî, hasen isnadla aynısını Ebu Said el-Hudrî radiyallahu 

anh’den rivayet etti.273 

521- el-Munzirî’nin dediği gibi el-Esbehânî hasen isnadla, Taberânî, 
Hâkim ve Şuab’da Beyhakî, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

َل  ِإنَّ   ِبِهمُ  تُتََّقى الَِّذينَ  اْلُمَهاِجُرونَ  اْلُفَقَراءُ  اْلَجنَّةَ  َتْدُخُل  ثُلَّةٍ  أَوَّ
 ِإَلى َحاَجة   ِمْنُهمْ  ِلَرُجلٍ  ْت َكانَ  َوِإنْ  َوأََطاُعوا َسِمُعوا أُِمُروا ِإَذا َمَكاِرهُ الْ 

ْلَطانِ   َيْدُعو َتَعاَلى اَّللََّ  َوِإنَّ  َصْدِرهِ  ِفي َوِهَي  َيُموَت  َحتَّى َلهُ  تُْقَض  َلمْ  السُّ
 َقاَتُلوا الَِّذينَ  ِعَباِدَي  أَْينَ  َفَيُقولُ  َوِري َِها ِبُزْخُرِفَها َفَتْأِتي اْلَجنَّةَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ 

                                                

272 Sahih. Ahmed (5/287) Taberânî Evsat (3/287) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin 
(1168) Ebû Ya'lâ (12/260) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (1277) el-Elbani es-
Sahiha (2558) 

273 Hasen. Taberânî Evsat (4/257) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (538) 
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 َسِبيِلي ِفي َوَجاَهُدوا َسِبيِلي ِفي َوأُوُذوا َسِبيِلي ِفي َوُقِتُلوا اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي
 اْلَماَلِئَكةُ  َفَتْأِتي َعَذاٍب  َوََل  ِحَساٍب  ِبَغْيرِ  َفَيْدُخُلوَنَها اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا
حُ  َنْحنُ  َربََّنا َفَيُقولُونَ  ُس  َوالنََّهارَ  اللَّْيَل  َلَك  نَُسب ِ  الَِّذينَ  َهُؤََلءِ  َمنْ  َك لَ  َونَُقد ِ
بُّ  َفَيُقولُ  َعَلْيَنا؟ آَثْرَتُهمْ   َسِبيِلي ِفي َقاَتُلوا الَِّذينَ  َهُؤََلءِ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  الرَّ
 َعَلْيُكمْ  َساَلم   َباٍب  ُكل ِ  ِمنْ  اْلَماَلِئَكةُ  َعَلْيِهمُ  َفَتْدُخُل  َسِبيِلي ِفي َوأُوُذوا

ارِ  ُعْقَبى َفِنْعمَ  َصَبْرتُمْ  ِبَما  الدَّ

“Muhakkak ki cennete ilk girecek grup, kendileri vesilesiyle 
kötülüklerden korunulan, emrolunduklarında dinleyip itaat eden fakir 
muhacirlerdir. Onlardan birinin bir ihtiyacı olduğunda, bu ihtiyacı 
göğsünde olduğu halde ölene kadar sultan onu gidermez. Muhakkak ki 
Allah Teâlâ kıyamet gününde cenneti çağırır, o da bütün süs ve 
ihtişamıyla gelir. Allah buyurur ki: 

“Allah yolunda savaşan ve benim yolumda öldürülen, benim 
yolumda eziyete uğrayıp benim yolumda cihad eden kullarım neredeler? 
Haydi, cennete girin.” Bunun üzerine hesaba çekilmeden ve azaba 
uğramadan cennete girerler. Melekler gelirler ve derler ki: 

“Rabbimiz! Biz seni gece gündüz tesbih ve takdis ediyoruz. Bize 
tercih ettiğin bu kimseler kimlerdir?” Rab Tebarek ve Teâlâ buyurur ki: 

“Onlar benim yolumda savaşan ve benim yolunda eziyete 
uğrayan kimselerdir.” Bunun üzerine melekler onların yanında her 
kapıdan girer ve derler ki: “Sabrettiğiniz için selam üzerinize olsun. 
Sonuçta vardığınız yer ne güzeldir!”274 

                                                

274 Hasen. Ahmed (2/168) İbn Hibbân (16/440) Hâkim (2/81) Abd b. Humeyd (352) 
İbn Ebi Asım el-Evail (56) Taberânî (14/113) Taberî Tefsir (6/322) Esbehani et-Tergib 
ve’t-Terhib (837) Fesevi Marife (2/297) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/347) Beyhakî 
Şuabu’l-İman (7/300) Deylemi (73) el-Elbani es-Sahiha (2559) 
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Fakirlerin Cennete Zenginlerden Önce Girmeleri 

524- Ahmed ez-Zuhd’de ve “hasen” kaydıyla Tirmizî, Cabir b. Abdillah 
radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

ا َبِعينَ ِبأَرْ  أَْغِنَياِئِهمْ  َقْبَل  الَجنَّةَ  الُمْسِلِمينَ  ُفَقَراءُ  َيْدُخُل   َخِريفا

“Müslümanların fakirleri cennete zenginlerinden kırk mevsim 
önce gireceklerdir.”275 

525- Muslim, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 اْلَجنَّةِ  ِإَلى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْْلَْغِنَياءَ  ُقونَ َيْسبِ  اْلُمَهاِجِرينَ  ُفَقَراءَ  ِإنَّ 
ا ِبأَْرَبِعينَ   َخِريفا

“Muhakkak ki muhacirlerin fakirleri kıyamet gününde cennete 
zenginlerden kırk mevsim önce gireceklerdir.”276 

528- Ahmed ve “hasen” kaydıyla Tirmizî, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu 
anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َعاِليِك  َمْعَشرَ  َيا أَْبِشُروا  ِبِنْصِف  اْْلَْغِنَياءِ  َقْبَل  اْلَجنَّةَ  َتْدُخُلونَ  الصَّ
 َعامٍ  ِمائَةِ  َخْمُس  َوَذِلَك  َيْومٍ 

“Müjdelenin ey yoksullar topluluğu! Sizler cennete zenginlerden 

                                                

275 Hasen ligayrihi. Tirmizî (2355) Ahmed (3/324) Abd b. Humeyd (1117) 
276 Sahih. Muslim (2979) 
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yarım gün önce gireceksiniz. Bu da beş yüz senedir.”277 

529- Ahmed, “sahih” kaydıyla Tirmizî ve İbn Hibbân Ebu Hureyre 
radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

ِتي ُفَقَراءُ  َيْدُخُل  ا َوِإنَّ } َوَتاَل  َيْومٍ  ِبِنْصِف  أَْغِنَياِئِهمْ  َقْبَل  اْلَجنَّةَ  أُمَّ  َيْوما
ا َسَنةٍ  َكأَْلِف  َرب َِك  ِعْندَ  ونَ  ِممَّ  {َتُعدُّ

“Ümmetimin fakirleri cennete zenginlerinden yarım gün önce 
girecekler.” Sonra şu ayeti okudu: 

“Muhakkak ki rabbinin katında bir gün sizin saymanızla bin sene 
gibidir.” (Hac 47)278 

530- Ebu Nuaym, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َعامٍ  ْلُف أَ  ِمْقَداُرهُ  ِبَيْومٍ  أَْغِنَياِئِهمْ  َقْبَل  اْلَجنَّةَ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُفَقَراءُ  َيْدُخُل 

“Müminlerin fakirleri cennete zenginlerinden miktarı bin sene olan 
bir gün önce girerler.”279 

Muhammed b. Semmak, Muhammed b. Amr (b. Alkame)’den bu 
şekilde rivayet etmiştir. 

531- Yine İbn Semmak Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

277 Hasen ligayrihi. Ahmed (3/63) Ahmed Zühd (199) Ebû Dâvûd (3666) Taberânî 
Evsat (8/358) Ebû Ya'lâ (2/382) Beyhakî Şuab (7/335) 

278 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Hibbân (2/451) Ahmed (2/343, 
451, 512, 519) Tirmizî (2354) İbn Mâce (4122) İbn Ebî Şeybe (7/86) Bezzar (14/306, 
16/154) Taberânî Evsat (8/357) 

279 Hasen. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (8/212) 
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 ُزْمَرةِ  ِفي َواْحُشْرِني ِمْسِكيناا َوأَِمْتِني ِمْسِكيناا أَْحِيِني اللَُّهمَّ 
ِ؟ َرُسوَل  َيا ِلمَ  َعاِئَشةُ  َفَقاَلْت  الِقَياَمةِ  َيْومَ  الَمَساِكينِ   َيْدُخُلونَ  ِإنَُّهمْ  َقاَل  اَّللَّ

ا ِبأَْرَبِعينَ  ِنَياِئِهمْ أَغْ  َقْبَل  الَجنَّةَ   َخِريفا

“Allah’ım! Beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür ve 
kıyamet gününde beni miskinler zümresinde haşret.” Aişe radiyallahu 
anha dedi ki: 

“Neden ey Allah’ın rasulü?” Buyurdu ki: 

“Muhakkak ki onlar cennete zenginlerinden kırk mevsim önce 
gireceklerdir.”280 

535- Said b. Mansur ve Beyhakî, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan 
rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
işittim: 

ا ِبأَْرَبِعينَ  النَّاَس  اْلُمَهاِجُرونَ  َيْسِبُق  ُمونَ  َجنَّةِ الْ  ِإَلى َخِريفا  ِفيَها َيَتَنعَّ
ْمَرةُ  َتُكونُ  ثُمَّ  ِلْلِحَساِب  َمْحُبوُسونَ  َوالنَّاُس   َخِريٍف  ِمائَةَ  الثَّاِنَيةُ  الزُّ

“Muhacirler insanlardan kırk mevsim önce cennete girer ve orada 
nimetlenirlerken insanlar hesap için tutulurlar. Sonra ikinci zümre 
diğerlerinden yüz mevsim önce girer.”281 

Uyarı: Bu rivayet yollarının akışından anlaşılmıştır ki, zikredilen 
sürelerin farklılığı çelişki değildir. Fakirlerin durumları birbirlerinden farklıdır. 

                                                

280 Sahih ligayrihi. Tirmizî (2352) Hatib el-Muttefak ve’l-Mufterak (452) Hasen b. 
Ali el-Vahşi el-Vahşiyyat (66) Beyhakî (7/12) Beyhakî Şuab (2/167, 7/340) el-Elbani 
İrvau’l-Galil (861) 

281 Hasen. Taberânî (19/438) Fesevi Ma’rife (2/306) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur 
(990) 
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El-Kurtubî dedi ki:  

“Muhacirlerin fakirleri, muhacirlerin zenginlerinden kırk mevsim önce 
cennete girerler. Diğer fakiler ise zenginlerden beş yüz sene önce girerler.” 
Yine her asrın fakirleri, ileri gelen zenginlerinden kırk sene önce, diğer 
zenginlerden de beş yüz sene önce girerler.”282 

541- Taberânî, Beyhakî, es-Sevab’da; Ebu’ş-Şeyh ve el-Esbehanî, 
Said b. Âmir b. Cuzeym radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

 ُفَيقالُ  اْلَحَمامُ  َتِزفُّ  كما َيِزفُّونَ  اْلِقَياَمة َيْوم اْلُمْسِلِمينَ  فقراءُ  يجيءُ 
 َفَيُقولُ  َعَلْيِه؟ تَُحاِسُبوَنا َما أَْعَطْيُتُموَنا َوَهْل  َفَيُقولُونَ  ِلْلِحَساِب  ِقُفوا مْ َلهُ 
 ُ ا ِبَسْبِعينَ  النَّاس َقْبَل  اْلَجنَّة َفَيْدُخُلونَ  َعبَّادي َصَدَق  اَّللَّ  َعاما

“Müslümanların fakirleri kıyamet gününde güvercinlerin 
sıçramaları gibi sıçrayarak gelirler. Onlara denilir ki: 

“Hesap için durun.” Onlar da derler ki: “Bize bir şey mi verdiniz 
ki? Bizi ne için bizi hesaba çekeceksiniz?” Bunun üzerine Allah der ki: 

“Kullarım doğru söyledi.” Böylece insanlardan yetmiş sene önce 
cennete girerler.”283 

  

                                                

282 Bkz.: Kurtubi Tezkira (2/294) 
283 Muslim'in şartına göre sahih. Muafa b. İmran ez-Zuhd (42) İbn Ebi Hayseme 

Tarih (871) Taberânî (6/58) Begavi Mu’cem (1357) Fesevi Marife (1/293) el-Esbehani 
et-Tergib (2/923) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/246) Ebu Nuaym Marife (3248) 
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Cennetin Kapısını İlk Çalacak Olan ve İlk Girecek 

Olan Kimse 

542- Muslim, Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 أَْنَت؟ نْ مَ  اْلَخاِزنُ  َفَيُقولُ  َفأَْستْفِتحُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَجنَّةِ  َباَب  آِتي
د   َفأَُقولُ   َقْبَلَك  ِْلََحدٍ  أَْفَتحُ  ََل  أُِمْرُت  ِبَك  َفَيُقولُ  ُمَحمَّ

“Kıyamet gününde cennetin kapısına gelirim ve açılmasını isterim. 
Cennetin bekçisi: “Sen kimsin?” der. Ben de: “Muhammed (sallallahu 
aleyhi ve sellem)” derim. O da der ki: “Senden önce kapıyı kimseye 
açmamakla emrolundum.”284 

544- Taberânî Evsat’ta hasen isnad ile Ömer b. el-Hattab radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
etti: 

َمْت  اْلَجنَّةُ  َمْت  ْدُخَلَهاأَ  َحتَّى اْْلَْنِبَياءِ  َعَلى ُحر ِ  َحتَّى اْْلَُممِ  َعَلى َوُحر ِ
ِتي َتْدُخَلَها  أُمَّ

“Cennet, ben girinceye kadar diğer nebilere haramdır ve benim 
ümmetim girinceye kadar diğer ümmetlere haramdır.”285 

546- Taberânî Kebir’de Utbe b. Abdillah es-Sumâlî radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ِتي َساِبِق  َقْبَل  اْلَجنَّةَ  َيْدُخُل  ََل  َلَبَرْرُت  أَْقَسْمُت  َلوْ   أُمَّ

                                                

284 Sahih. Muslim (197) 
285 Sahih ligayrihi. Taberânî Evsat (1/289) İbn Ebî Şeybe (6/327) Begavi 

Mealimu’t-Tenzil (2/91) el-Muzekkiyyat (134)   
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“Şayet ümmetimin öncüsünden önce cennete girilmeyeceğine 
yemin etsem elbette doğru söylemiş olurum.”286 

548- Taberânî, Bezzar ve sahih kaydıyla Hâkim, İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

لُ  اُدونَ  اْلَجنَّةِ  ِإَلى يُْدَعى َمنْ  أَوَّ  َعَلى اَّللَ  َيْحَمُدونَ  الَِّذينَ  اْلَحمَّ
اءِ  رَّ رَّ  السَّ  اءِ َوالضَّ

“Cennete ilk çağırılacak olanlar genişlik ve sıkıntı hallerinde Allah’a 
çokça hamd edenlerdir.”287 

Kerem Ehli Kimlerdir? 

554- Ahmed, Ebû Ya'lâ ve Bezzar, Abdurrahman b. Avf radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

ُ  َزاَدهُ  ِإَلَّ   َمْظَلَمةٍ  َعنْ  َعْبد   َيْعُفو َل ا ِبَها اَّللَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِعزًّ

“Bir kul kendisine zulmedeni affettiğinde mutlaka Allah Azze ve 
Celle kıyamet günü onun izzetini artırır.”288 

                                                

286 Sahih. Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (961) Fesevi Ma’rife (2/197) İbn Ebî 
Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (1368, 2411) Ebu Nuaym Marife (4248) İbn Asakir Tarih 
(6/248, 70/114) 

287 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebu Sa’d el-Mâlini Erbain (40) 
Hâkim (1/681) Taberânî (12/19) Taberânî Evsat (3/240) Taberânî Sagir (288) Begavi 
Şerhu’s-Sunne (1270) İbn Hayyan Fevaid (94) Haraiti Faziletu’ş-Şukr (33) İbn Ebi'd-
Dunyâ es-Sabr (109) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (5/69) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne 
(82) Acurri Fevaid (30) Beyhakî Şuab (4/90, 115) Rafii et-Tedvin (3/371) Deylemi (14) 
İbn Hacer Emaliyu’l-Mutlaka (77) 

288 Hasen ligayrihi. Ahmed (1/193) Abd b. Humeyd (159) Ebû Ya'lâ (2/159) el-
Birtî Musnedu Abdirrahman b. Avf (41) el-Muhallisiyyat (403) Kudai Musnedu’ş-Şihab 
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Kıyamet Günü Hallerinin Genel Sıralaması 

İbn Berrecan, el-İrşad adlı kitabında dedi ki: “Mahşer yerinde 
toplananların önderlerine ki onlar rasullere tabi olanların ileri gelenleridir, 
kendilerine şefaat edecek kimseyi ve içinde bulundukları sıkıntılardan 
rahatlatacak şeyi talep etmeleri ilham olununca nebilere gidip gelirler ve şefaat 
gerçekleşir. Âdem aleyhi's-selâm’a ümmetinden cehenneme gidecek olanları 
göndermesi emredilir. Onlar da yedi sınıftır.  

Gönderilen ilk iki sınıfı cehennemden çıkan bir boyun, güvercinin susam 
tanelerini yakaladığı gibi, insanların arasından yakalar. Bunlar Allah’a kâfir 
olan, inkâr edip taşkınlık yapan, Allah’ı yüzçevirerek ve cehaletle inkâr 
edenlerdir. Sonra topluluğa denilir ki: 

“Her ümmet ibadet etmekte olduğu şeye tabi olsun.” Kim Allah’ın dışında 
bir şeye ibadet etmişse, cehenneme atılana kadar onu takip eder. Allah Teâlâ 
şöyle buyurmuştur: 

وا أَْسَلَفْت  َما َنْفٍس  ُكلُّ  َتْبُلو ُهَناِلَك   اْلَحق ِ  َمْوََلُهمُ  اَّللَِّ  ِإَلى َوُردُّ
 َيْفَتُرونَ  َكانُوا َما َعْنُهمْ  َوَضلَّ 

“İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş 
olacak ve onlar asıl gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülecekler. 
Uydurdukları da kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.” (Yunus 30) 

 أَْجَمُعونَ  ِإْبِليَس  َوُجنُودُ  * َواْلَغاُوونَ  ُهمْ  ِفيَها َفُكْبِكُبوا

“Artık onlar ve azgınlar onun içine dökülüverilmiştir. Ve İblis’in 
bütün orduları da.” (Şuara 94-95) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de 
şöyle buyurmuştur: 

ْحَمنِ  ِلَعَظَمةِ  اْلَِديمِ  َمدَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَْرُض  تَُمدُّ   َفالَ  َوَجلَّ  َعزَّ  الرَّ
                                                

(818) İbn Asakir Tarih (8/366) Deylemi (7043) 
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َل  أُْدَعى ثُمَّ  َقَدَمْيهِ  َمْوِضعُ  ِإَلَّ  ِفيَها آَدمَ  ِنيبَ  ِمنْ  ِلَرُجلٍ  َيُكونُ   النَّاِس  أَوَّ
ا َفأَِخرُّ   َعَلْيهِ  َوِجْبِريُل  َهَذا أَْخَبَرِني َرب ِ  َيا َفأَُقولُ  ِلي يُْؤَذنُ  ثُمَّ  َساِجدا

الَمُ   َوِجْبِريُل  ِإَليَّ  َتهُ أَْرَسلْ  أَنََّك  َقْبَلَها، َقطُّ  َرآهُ  َما َواَّلل اْلَعْرِش  َيِمينِ  َعنْ  السَّ
َفاَعةِ  ِفي ِلي يُْؤَذنُ  ثُمَّ  َصَدَق  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّلل َفَيُقولُ  َيَتَكلَّمُ  َلَ  َساِكت    الشَّ
 اْلَمَقامُ  َفَذِلَك  اْلَْرِض  أَْطَراِف  ِفي َعَبُدوكَ  ِعَباُدكَ  َرب ِ  أَْي  َفأَُقولُ 

 اْلَمْحُمودُ 

“Kıyamet günü olunca yeryüzü Rahman Azze ve Celle’nin azameti 
için derinin gerilmesi gibi gerilerek uzatılır. Âdemoğullarından bir kimse 
için ancak iki ayağını koyabileceği kadar yer kalır. Sonra ben insanlardan 
ilk çağırılan olurum ve secdeye kapanırım. Sonra bana izin verilir ve 
şöyle derim: 

“Ey rabbim! Bana bunu haber ver. Cibril aleyhi's-selâm arşın 
sağındadır. Allah’a yemin olsun onu daha önce hiç böyle görmemiştim. 
Muhakkak ki onu bana sen gönderdin.” Cibril konuşmadan sükût eder. 
Allah Azze ve Celle buyurur ki: 

“Doğru söyledin.” Sonra bana şefaat için izin verilir. Ben de derim 
ki: 

“Ey rabbim! Kulların yeryüzünün etrafında sana ibadet ediyorlar.” 
İşte övülmüş makam budur.”289 

                                                

289 Buhârî'nin şartına göre sahih. Hâkim (4/615) Abdurrazzak Tefsir (1612, 3546) 
Haris b. Ebi Usame Musned (1131) Taberî Tefsir (15/49) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(3/145) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Ehval (150) 

* İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan Muslim'in şartına göre sahih isnadla: 
Haris b. Ebi Usame Musned (1122) İbn Ebi’d-Dunya el-Ehval (173) Ebû Nuaym 
Hilyetu'l-Evliyâ (6/62) İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd (353) Taberi Tefsir (24/384) Osman b. 
Said ed-Darimi er-Reddu Ale’l-Merisi (1/351) Mervezi, Muhtasaru Kıyami’l-Leyl (s.35) 
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Sonra dördüncü sınıf gönderilir. Onlar Allah’ı birleyen, rasulleri 
yalanlayan, Allah Azze ve Celle’nin sıfatlarını bilmeyen, kitaplarını ve 
rasullerini reddeden sınıftır. 

Sonra beşinci ve altıncı sınıflar gönderilir. Bunlar da iki kitap ehlidir. 
Rablerine susamış olarak gelirler. Onlara denilir ki: 

“Ne istiyordunuz?” Onlar da: “Ey rabbimiz! Susadık, bize su içir” derler. 
Onlara: 

“Görmüyor musunuz?” denilir ve cehennem onlara işaret edilerek 
birbirini parçalayan bir serap gibi gösterilir. Bunun üzerine oraya doğru giderler 
ve içine düşerler.  

Sonra münafıklar ve mü’minler rablerini tanıyıp, O’ndan başka 
mabudlardan ayırt etme konusunda imtihan edilirler. Allah münafıkları giderir 
ve mü’minleri sabit kılar. Sonra sıratı cehennemin üzerine kurar. Bid’at ehli ve 
mü’minlerin amellerinden aciz kalmış olanlar cehenneme düşer. Geri kalanlar 
farklı derecelerine göre kurtulurlar ve cennet ile cehennem arasında bir 
köprüde hapsolurlar. Dünyada iken aralarında meydana gelen haksızlıklar 
hususunda hesaplaşırlar. Ta ki temizlenip kurtulduklarında cennete girerler. 
Bu makamda olanlar a’raf ashabı olarak durdurulurlar.” 

Kurtubî dedi ki: “Zikredilen bu sıralama güzel bir sıralamadır.” Başka 
bir yerde Kurtubi şöyle dedi: 

“Kût (ul-Kulub) sahibi (Ebu Talib el-Mekkî) ve başkaları havzın sırattan 
sonra olacağı görüşündedirler. Sahih olanı sırattan önce olmasıdır. El-Gazali 
böyle demiştir. Seleften bazıları da havzın sırattan sonra akıtılacağını 
söylemiştir. Bu hatalı bir görüştür.”290  

Yine Kurtubi dedi ki: “Muhakkak ki insanlar kabirlerinden susamış 
olarak kalkarlar. Bu durum, havzın sırattan önce olmasını gerektirir.”291 

                                                

Ebu’l-Leys Semerkandi, Tenbihu’l-Gafilin (s.274) İbn Hacer Metalibu’l-Aliye (4681) 
* İbn Amr radiyallahu anhuma’dan hasen isnadla: Hakim (4/619) Ebu Bekr eş-

Şafii el-Gaylaniyyat (1125) 
290 Tezkiratu’l-Kurtubi (1/582) 
291 Tezkiratu’l-Kurtubi (1/582) 
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(Kurtubi, Buhârî’nin, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, havzdan 
uzaklaştırılan kimselere dair hadisini292 zikretti ve dedi ki:) “Bu hadis havzın 
mevkifte (bekletilme yerinde), sırattan önce olacağına delildir.” 

Derim ki: Bu hadis bu konuda sarih değildir. Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in havz başında duracağı zikredilmektedir lakin insanların ona 
gelecekleri tasrih edilmemiştir. Nitekim ileride gelecek olan uzun metinle Lakît 
radiyallahu anh hadisinde havzın sırattan sonra olacağı belirtilmiştir. Bu hadis 
Hâkim ve başkaları indinde sahihtir. El-İfsah sahibinin, yeryüzünün başka bir 
yer ile değiştirilmesi babında nakli geçen rivayette bunu açıkça belirtmesi 
dayanak olmaya uygundur ve mana bakımından desteklemektedir: 

Muhakkak ki sırat, mü’minlerden düşüreceğini düşürür, tırmaladığını 
tırmalar. Bunların mü’min için havzdan içmesinden sonra meydana gelmesi 
uzak bir ihtimaldir. Bu durumda sıratın daha önce olması ve kurtulanların 
havzdan içmesi daha uygundur. Bu da çeşitli nimetlerin başlangıcıdır. 

Şayet: “Cennete girmeleri yaklaşmışsa havzdan içmelerine gerek 
kalmaz” denilirse, derim ki: 

“Hayır! Bilakis onlar orada haksızlıkları ödeşmek için alıkonulacaklar. 
Sanki havzdan içmek kısas meydanında olacaktır. 

Havzdan içmenin bir topluluk için sırattan önce gerçekleşecek olması, 
diğer bazılarının da günahları sebebiyle, sırattan geçebilecek şekilde 
arındırılmaları için geri bırakılmaları da ihtimaldir. Bu kuvvetli bir ihtimaldir. 
Allah en iyi bilendir. 

Yine Kurtubi dedi ki: “Havzın bu yeryüzünde olduğunu sakın düşünme. 
O ancak değiştirilmiş olan yerde olacaktır. O gümüş gibi bembeyaz, üzerinde 
hiç kan dökülmemiş ve üzerinde asla haksızlık yapılmamış bir yer olacaktır.”293 

Başka bir yerde şöyle demiştir: “Mizan ile havzın hangisinin diğerinden 
önce olacağı hususunda ihtilaf edildi.294 

                                                

292 Zayıf, münker. Buhârî (6587) İsnadında çokça hataları bulunan Fuleyh b. 
Suleyman vardır. Metninde de münkerlik vardır. Bkz.: el-Elbani ed-Daife (6945)  

293 Tezkiratu’l-Kurtubi (1/586) 
294 Tezkiratu’l-Kurtubi (1/582) 
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Ebu’l-Hasen el-Fâsî dedi ki: “Sahih olanı havzın önce olmasıdır.” Derim 
ki az önce zikredilen Ebu Hureyre radiyallahu anh hadisi bunu destekler. 

Başka bir yerde de dedi ki: “Âlimler şöyle dediler: Hesap bitince ondan 
sonra ameller tartılır. Çünkü tartı karşılık içindir. Bunun da hesaplaşmadan 
sonra olması gerekir. Zira hesaplaşma amellerin takdiri içindir. Tartı ise 
karşılıkların hesabına göre takdir edilenlerin ortaya çıkması içindir. 
Hesaplaşmanın mizandan önce olduğu böylece sabit olmuştur. Hesap ile 
kastedilen sorgudur. Bu yüzden cennete hesapsız olarak girecek olanlara 
mizan söz konusu değildir. Mizan ancak kurtulmuş olan mü’minler içindir. 

Abdurrahman’dan rivayet edildi: “Sonra kâfirler cehenneme atılmaya 
başlanır.” Nitekim İbn Berrecan’ın sözleri daha önce geçmişti. Bu konuda ayet 
ve hadisler gelmiştir. Kurtubi, mizan ve sırattan hangisinin önce olduğu 
hususuna itiraz etmemiştir. Lakin onun yaptığı şey, Beyhakî’nin el-Ba’s 
kitabında yaptığı gibi, mizanın daha önce olduğunu göstermektedir. Çünkü 
ikisi de mizan babını, sırattan önce zikretmişlerdir. 

Kurtubi’nin bazılarından naklettiği sözünde, hesabın sırat köprüsü 
üzerinde olmasını gerektiren ifadeler vardır. 

Sonra Kurtubi başka bir yerde ahirette iki tane sırat olacağını zikreder. 
Bunlardan birincisi, hesapsız olarak cennete girecek olanlar ve cehennemden 
çıkacak boyunun gagaladıkları dışında, ağırıyla hafifiyle bütün mahşer 
halkının geçmesi içindir. Büyük sırattan ancak Allah’ın bildiği ve kısasta 
hasenatları tükenmeyecek olan mü’minler kurtulacaklardır. Diğerleri sırat 
üzerinde hapsedileceklerdir. Bunlar cehenneme dönmeyeceklerdir. Çünkü 
bunlar cehennem üzerine kurulacak olan sırattan geçeceklerdir. Günahının 
kendisini bağladığı kimseler ve kısasta suçu iyiliklerine galip gelenler 
cehenneme düşecektir. Nitekim hadiste sahih olarak şöyle gelmiştir: 

 يْسأَلُونَوالنَّاِر  اْلَجنَّةِ  َبْينَ  َقْنَطَرةٍ  َعَلى محبوسون الجد   أَْصَحاب
 ِبأَْيِديِهم َكاَنت أَْمَوال فضول َعن

“Muhakkak ki mal sahibi olanlar, cennet ile cehennem arasında bir 
köprüde hapsedilirler. Ellerinde bulunan fazla mallardan 
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sorgulanırlar.”295 

İlk sözü hesabın birinci sırattan önce olmasını, ikincisinin ise 
haksızlıklar için özel olmasını gerektiriyor. Cennet ehli hakkında zikrettiği 
hadis ise bunun aksini gerektirir. 

Sonra en-Nesefi’nin Mucerredu’l-Kelam’da şöyle dediğini gördüm: 
“Eğer hesabın ve mizanın nerede olacağı sorulacak olursa derim ki: Mizan 
sırat üzerinde olur. Herkesin iyilikleri tartılır. Kimin tartısı ağır gelirse cennete 
gider, kim de şekavet ehlinden ise cehenneme düşer.” Bu benim 
anladığımdan başka bir şeydir.  

İbn Hacer’in Buhârî şerhinde şöyle geçer: “Mal sahipleri sırattan 
geçtikten sonra hesaplaşma için köprüde hapsedilir ve ödeşirler.” 

Tartıya gelince, Kurtubi bu konuda bir şey arz etmemiştir. Bunun 
sırattan geçmek istediklerinde olacağına dair haberler varid olmuştur. 

Amel defterlerinin verilmesi ise mizan ve hesaptan öncedir. Bunu 
Nesefi, Allah Teâlâ’nın şu ayeti hakkında âlimlerden nakletmiştir: 

ا ا ِحَساباا يَُحاَسُب  َفَسْوَف  * ِبَيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتَي  َمنْ  َفأَمَّ  َيِسيرا

“Artık kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesap ile sorguya 
çekilecek” (İnşikak 7-8) 

Lakit radiyallahu anh hadisinde de sıratta olduğu gibi, yüzlerin ağarması 
ve kararması geçmektedir. Allah en iyi bilendir. 

İşte burada ben zikredilen tertibe göre konu başlıklarını zikredeceğim. 

                                                

295 Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh’den sahih isnadla bu manada: Buhârî (6535) 
Taberî Tefsir (14/79) Abdurrazzak Tefsir (2875) 
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Cehenneme Gönderilenler ve Cehennemden Çıkan 

Boyunun Yakaladığı Kimseler 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

َياِطينَ  َلَنْحُشَرنَُّهمْ  َفَوَرب َِك   * ِجِثيًّا َجَهنَّمَ  َحْوَل  َلنُْحِضَرنَُّهمْ  ثُمَّ  َوالشَّ
ْحَمنِ  َعَلى أََشدُّ  أَيُُّهمْ  ِشيَعةٍ  ُكل ِ  ِمنْ  َلَنْنِزَعنَّ  ثُمَّ   أَْعَلمُ  َلَنْحنُ  ثُمَّ  * ِعِتيًّا الرَّ

 ِصِليًّا ِبَها أَْوَلى ُهمْ  ِبالَِّذينَ 

“Öyle ise, rabbine and olsun ki, muhakkak surette onları şeytanlarla 
birlikte haşredeceğiz; sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette 
cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Sonra her ümmetten, 
Rahman'a en çok isyankâr olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. Sonra, 
orayı boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz daha iyi biliriz.” 
(Meryem 68-70) 

ةٍ  ُكلَّ  َوَتَرى ةٍ  ُكلُّ  َجاِثَيةا  أُمَّ  ُكْنُتمْ  َما تُْجَزْونَ  اْلَيْومَ  ِكَتاِبَها ِإَلى تُْدَعى أُمَّ
 َتْعَمُلونَ 

“O gün sen her ümmeti diz üstü çökmüş olarak görürsün. Her 
ümmet, kendi kitabına çağrılır. “Bugün yaptıklarınızın karşılığını 
göreceksiniz.” (Casiye 28) 

557- Hennad, Ebu’l-Ahvas radiyallahu anh’ın Meryem 70. Ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

ا ِباْْلََكاِبرِ  َيْبَدأُ   ُجْرما

“Suçu en büyük olandan başlanılır.”296 

                                                

296 Sahih maktu. Hennad Zühd (258) Abdurrazzak Tefsir (1775) Beyhakî el-Ba’s 
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559- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’ın Meryem 69. Ayet hakkında 
şöyle dediğini rivayet etti: 

ْحَمنِ  َعَلى أََشدُّ  أَيُُّهمْ } أمة ُكل ِ  ِمنْ  يعني ِشيَعةٍ  ُكل ِ  ِمنْ  { ِعِتيًّا الرَّ
ا يعني قال  كفرا

“Ayette geçen şia kelimesi ümmet demektir. “Rahman'a en çok 
isyankâr olanlar” kavliyle kastedilen de küfürdür.”297 

560- Buhârî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

لُ  يَُّتهُ  َفَتَراَءى آَدمُ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  يُْدَعى َمنْ  أَوَّ  آَدمُ  أَبُوُكمْ  َهَذا َفُيَقالُ  ُذر ِ
ْيَك  َفَيُقولُ  يَِّتَك  ِمنْ  َجَهنَّمَ  َبْعَث  أَْخِرجْ  َفَيُقولُ  َوَسْعَدْيَك  َلبَّ  َيا َفَيُقولُ  ُذر ِ
 َرُسوَل  َيا َفَقالُوا َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةا  ِمائَةٍ  ُكل ِ  ِمنْ  أَْخِرجْ  َفَيُقولُ  أُْخِرجُ  َكمْ  َرب ِ 
ِتي ِإنَّ  َقاَل  ِمنَّا؟ َيْبَقى َفَماَذا َوِتْسُعوَن، ِتْسَعة   ِمائَةٍ  ُكل ِ  ِمنْ  ِمنَّا أُِخذَ  ِإَذا اَّللَِّ   أُمَّ
َعَرةِ  اْلَُممِ  ِفي  اْلَْسَودِ  الثَّْورِ  ِفي الَبْيَضاءِ  َكالشَّ

“Muhakkak ki kıyamet gününde ilk olarak Âdem aleyhi's-selâm 
çağırılır ve zürriyetine gösterilir. Onlara: 

“Bu babanız Âdem’dir” denilir. O da: “Buyur, emrine âmadeyim” 
der. Allah Teâlâ: 

“Zürriyyetinden cehenneme gönderilecek olanları çıkar” buyurur. 
O da: “Ey rabbim! Ne kadar çıkarayım?” der. Allah Azze ve Celle: 

                                                

(408) Sa’dan Cüz (101) 
297 Sahih maktu. Taberî Tefsir (15/588) Beyhakî el-Ba’s (409) 
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“Her yüz kişiden doksan dokuzunu” buyurur.” Dediler ki: “Ey Allah’ın 
rasulü! Bizden her yüz kişiden doksan dokuzu alınırsa geriye bizden ne kalır 
ki?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Muhakkak ki ümmetler içinde benim ümmetim siyah öküzün 
üzerindeki beyaz kıllar gibidir.”298 

561- İbn Hacer dedi ki: “Bu kıyamet gününde olacak ilk şeydir.”299 

562- Buhârî ve Muslim benzerini Ebu Said radiyallahu anh’den rivayet 
etmişlerdir.300 Bu hadis kıyamet zelzelesi bölümünde geçmiştir. 

563- Hâkim ve Ebû Ya'lâ, Enes radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet ettiler: 

اَعةِ  َزْلَزَلةَ  ِإنَّ  َربَُّكمْ  اتَُّقوا النَّاُس  أَيَُّها َيا} َنَزَلْت   { َعِظيم   َشْيء   السَّ
ِ َشِديد  َوَلِكنَّ عَ  إلى  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبي ِ  َنَزَلْت َعَلى قال َذاَب اَّللَّ
 َفَقاَل أََتْدُرونَ  أَْصَحابُهُ  ِإَلْيهِ  َثاَب  َحتَّى َصْوَتهُ  ِبَها َفَرَفعَ  َلهُ  َمِسيرٍ  ِفي َوُهوَ 
ُ  َيُقولُ  َيْومَ  َهَذا؟ َيْومٍ  أَيُّ   ُكل ِ  ِمنْ  النَّارِ  َبْعَث  ْبَعْث َفا ُقمْ  آَدمُ  َيا ِْلَدمَ  اَّللَّ
 َقاَل َفَكُبرَ  ِإَلى النَّار َوَواِحد ِإَلى اْلَجنَّةِ  َوِتْسِعينَ  َوِتْسَعةا  ِتْسَعِمائَةٍ  أَْلٍف 
ُدوا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقاَل  اْلُمْسِلِمينَ  َعَلى َذِلَك   َوَقاِرُبوا َسد ِ

اَمةِ  ِإَلَّ النَّاِس ِفي  أَْنُتمْ  َما ِبَيِدهِ  َنْفِسي يَفَوالَّذِ  َوأَْبِشُروا  َجْنِب  ِفي َكالشَّ
ْقَمةِ  أَوْ  اْلَبِعيرِ  ابَّةِ  ِذَراعِ  ِفي َكالرَّ  َشْيءٍ  َمعَ  َكاَنَتا َما َلَخِليَقَتْينِ  َمَعُكمْ  َفِإنَّ  الدَّ
ْنِس  َرةِ َكفَ  َمنْ  َهَلَك  َوَمنْ  َوَمْأُجوجُ  َيْأُجوجُ  َكثََّرَتاهُ  ِإَلَّ  قط  واْلِجن ِ  اْْلِ

                                                

298 Sahih. Buhârî (6529) 
299 Fethu’l-Bari (11/389) 
300 Sahih. Buhârî (6530) Muslim (222) 
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“Ey insanlar! Rabbinizden sakının! Çünkü kıyamet vaktinin 
sarsıntısı müthiş bir şeydir!” (Hac 1) ayetinden “Fakat Allah’ın azabı çok 
şiddetlidir” (Hac 2) ayetine kadar nazil olduğu zaman Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem bir yolculuktaydı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 
ayetleri yüksek sesle okuyunca ashabı aceleyle etrafında toplandılar. Onlara: 

“O gün nasıl bir gündür biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle o 
gün Âdem’e:  

“Ey Âdem! Cehennemin payını her bin kişiden dokuz yüz doksan 
dokuzu olarak cehenneme gönder” buyuracak.” Bu durum Müslümanların 
ağırına gitti. Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Amel edin, Allah’a yönelin ve rahat olun. Nefsim elinde olana 
yemin ederim ki diğer insanlara göre sizin oranınız, devenin yan 
tarafındaki bene veya binitin ayak tırnağındaki çıkıntıya oranı kadardır. 
Sizler mahlûkattan iki toplulukla beraber olacaksınız ve bu iki topluluk 
her kiminle beraber olursa onu çoğaltırlar. Bunlar da Ye’cuc ve Me’cuc 
ile cinlerin ve Âdem’in soyundan kâfir olarak ölenlerdir.”301 

564- Hâkim aynısını İmran b. Husayn radiyallahu anhuma’dan rivayet 
etti.302 

565- Hâkim ve Bezzar, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hac suresi 1. Ayetini okudu 
ve şöyle buyurdu: 

ُ  َقالُوا َذِلَك؟ َيْومٍ  أَيُّ  َتْدُرونَ  َهْل   َيْومَ  َذِلَك  َقاَل  أَْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اَّللَّ
ُ  َيُقولُ   النَّاِر؟ َبْعُث  َوَما َفَيُقولُ  النار ِإَلى بعثا فابعث قم آدم َيا َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ

                                                

301 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Abdurrazzak Tefsir (3/31) İbn 
Hibbân (16/352) Hâkim (4/610) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (7/74) Ebû Ya'lâ (5/430) 
Abd b. Humeyd (1185) Taberî Tefsir (16/452) 

302 Sahih. Tirmizî (3168-69) Ahmed (4/435, 528, 529, 531, 532) Nesâî Sunenu'l-
Kubrâ (11340)) Ru’yânî Musned (69) Hâkim (1/82, 2/254, 418, 4/611) Taberî Tefsir 
(16/449) Taberî Tehzibu’l-Asar (2752) Hasen b. Musa el-Uşeyb Cüz (56) Tayalisi 
(874) Humeydî (831) Taberânî (18/144, 145, 218) Hennad Zühd (197) İbn Ebi’d-
Dunya el-Ehval (22) 
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 ِإَلى َوَواِحد   النَّارِ  ِإَلى َوِتْسُعونَ  َوِتْسَعة   ِمائَةٍ  ِتْسعُ  أَْلٍف  ُكل ِ  ِمنْ  َفَيُقولُ 
ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَقاَل  اْلَقْومِ  َعَلى َذِلَك  َفَشقَّ  اْلَجنَّةِ   ِإن ِي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َقاَل  ثُمَّ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  َشْطرَ  َتُكونُوا أَنْ  ْلَْرُجو  َعَلْيهِ  اَّللَّ
 َكثََّرَتاهُ  ِإَل أََحدٍ  َمعَ  َتُكوَنا َلمْ  َخِليَقَتْينِ  َبْينَ  َفِإنَُّكمْ  َوأَْبِشُروا اْعَمُلوا َوَسلَّمَ 
اَمةِ  اْلَُممِ  ِفي أَْنُتمْ  َوِإنََّما َوَمْأُجوجُ  َيْأُجوجُ   أَوْ  اْلَبِعيرِ  َجْنِب  ِفي َكالشَّ
ْقَمةِ  ابَّةِ  ِذَراعِ  ِفي َكالرَّ ِتي ِإنََّما الدَّ  ُجْزءٍ  أَْلِف  ِمنْ  ُجْزء   أُمَّ

“O gün hangi gündür bilir misiniz?” Dediler ki: 

“Allah ve rasulü daha iyi bilir.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdu ki: 

“O gün Allah Azze ve Celle buyurur ki: “Ey Âdem! Kalk ve 
cehenneme gidecekleri gönder.” Âdem Aleyhi’s-selâm:  

“Ey rabbim! Onlar ne kadardır?” diye soracak. Allah Teâlâ:  

“Her bin kişinin dokuz yüz doksan dokuzu cehenneme, biri 
cennete” buyuracak.” Bu, ashaba pek şiddetli geldi. Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Muhakkak ki ben sizlerin cennet ehlinin yarısını teşkil etmenizi 
umuyorum.” Sonra şöyle buyurdu: 

“Amel edin ve müjdelenin! Muhakkak ki sizler birisiyle beraber 
bulunduğunda mutlaka onları kalabalıklaştıracak olan iki halk arasında 
olacaksınız. Onlar Ye’cüc ile Me’cücdür. Sizler ümmetler içinde devenin 
yan tarafındaki bir leke veya hayvanın dirseğindeki bir işaret gibisiniz. 
Ümmetim ancak bin cüzden biridir.”303 

                                                

303 Sahih. Hâkim (4/612) Bezzar (Keşfu’l-Estar 2235, 3497) Ziyau’l-Makdisi el-
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Bu hadisin aynısını Ahmed, Ebu’d-Derda ve İbn Mes’ud radiyallahu 
anhuma’dan da rivayet etmiştir. 

567- Tirmizî, sahih kaydıyla Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َتْسَمَعانِ  َوأُُذَنانِ  تُْبِصَرانِ  َعْيَنانِ  َلَها الِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّارِ  ِمنَ  ُعنُق   َتْخُرجُ 
ْلُت  ِإن ِي لُ َيُقو َيْنِطُق  َوِلَسان   ارٍ  ِبُكل ِ  ِبَثاَلَثةٍ  ُوك ِ ِ  َعِنيدٍ  َجبَّ  َمعَ  َدَعا َمنْ  َوِبُكل 

ا اَّللَِّ  ِرينَ  آَخرَ  ِإَلها  َوِبالُمَصو ِ

““Kıyamet günü cehennemden gören iki gözü, işiten iki kulağı ve 
konuşan bir dili olan bir boyun çıkacak, şöyle diyecektir:  

“Muhakkak ki ben, üç tür kimse için görevlendirildim: Her inatçı 
zorba, Allah ile beraber başka bir ilaha seslenen herkes ve suret 
yapanlar!”304 

570- Bezzar – lafız onundur -, Ebû Ya'lâ ve el-Evsat’ta Taberânî, Ebu 
Said el-Hudrî radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 ِبِهَما تُْبِصرُ  َعْيَنانِ  َلَها َذْلٍق  َطْلٍق  ِبِلَسانٍ  َفَتَكلَّمُ  النَّارِ  ِمنَ  ُعنُق   َيْخُرجُ 
ا اَّللَِّ  َمعَ  َجَعَل  ِبَمنْ  أُِمْرُت  ِإن ِي َفَتُقولُ  ِبهِ  َتَكلَّمُ  ِلَسان   َوَلَها  ُكل ِ َوبِ  آَخرَ  ِإَلها
ا َقَتَل  َوِبَمنْ  َعِنيدٍ  َجبَّارٍ   النَّاِس  َساِئرِ  َقْبَل  ِبِهمْ  َفُيْنَطَلُق  َنْفٍس  ِبَغْيرِ  َنْفسا

 َعامٍ  ِمائَةِ  ِبَخْمِس 

                                                

Muhtare (12/298) Taberî Tehzibu’l-Asar (1/396) İbn Ebî Hâtim Tefsir (13769) Ebu 
Tahir es-Silefi Meşihatu’l-Bağdadiye (15) 

304 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (524) 
Ahmed (2/336) Tirmizî (2574) Deylemi (8865) el-Muhalledi Fevaid (587) Beyhakî, 
Şuabu’l-İman (5/190) el-Elbani es-Sahiha (512) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned 
(1406) 
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“Cehennemden bir boyun çıkar ve akıcı bir dille konuşur, onun 
gören iki gözü ve konuşan bir dili vardır. Der ki: 

“Ben Allah ile beraber başka bir ilah edinen kimseler, her inatçı 
zorba ve haksız yere bir cana kıyan kimseler için emrolundum. Sonra 
onları diğer insanlardan beş yüz yıl önce alıp götürür.”305 

571- Abd b. Humeyd Tefsir’inde, İbn Cerir (et-Taberî) ve Musned’inde 
Haris b. Ebi Usame hasen isnadla İbn Abbâs radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ِت  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا  َوَكَذا َكَذا َسَعِتَها ِفي اْلَِديمِ  َمدَّ  اْلَْرُض  ُمدَّ
 ُقي َِضْت  َكَذِلَك  َكانَ  َفِإَذا َوِإْنُسُهمْ  ِجنُُّهمْ  َواِحدٍ  ِبَصِعيدٍ  اْلَخالِئُق  َوُجِمعَ 
َماءُ  َهِذهِ  ْنَيا السَّ َماءِ  َفلَْهُل  اْلَْرِض  َوْجهِ  َعَلى َفُيْنَثُرونَ  أَْهِلَها َعنْ  الدُّ  السَّ

ِهمْ  اْلَْرِض  أَْهلِ  َجِميعِ  ِمنْ  أَْكَثرُ  َوْحَدُهمْ  ْعِف  َوِإْنِسِهمْ  َوِجن ِ  اَفِإذَ  ِبالض ِ
 َربَُّنا أَِفيُكمْ  َوَقالُوا اْلَْرِض  أَْهُل  ِإَلْيِهمْ  َفِزعَ  اْلَْرِض  َوْجهِ  َعَلى نُِثُروا

 تَُقاُض  ثُمَّ  آٍت  َوُهوَ  ِفيَنا َلْيَس  َرب َِنا ُسْبَحانَ  َوَيُقولُونَ  َقْوِلِهمْ  ِمنْ  َفَيْفَزُعونَ 
َماءُ  َماءِ  َفلَْهُل  الثَّاِنَيةُ  السَّ َماءِ  أَْهلِ  ِمنْ  أَْكَثرُ  َوْحَدُهمْ  الثَّاِنَيةِ  السَّ  َوِمنْ  السَّ
ِهمْ  اْلَْرِض  أَْهلِ  َجِميعِ  ْعِف  َوِإْنِسِهمْ  ِجن ِ  َوْجهِ  َعَلى نُِثُروا َفِإَذا ِبالض ِ
 َقْوِلِهمْ  ِمنْ  َفَيْفَزُعونَ  َربَُّنا أَِفيُكمْ  َوَقالُوا اْلَْرِض  أَْهُل  ِإَلْيِهمْ  َفِزعَ  اْلَْرِض 
َمَواِت  أَْهُل  ُتَقاُض  ثُمَّ  آٍت  َوُهوَ  ِفيَنا َلْيَس  َربََّنا ْبَحانَ سُ  َوَيُقولُونَ  َها السَّ  ُكل ِ

                                                

305 Buhârî'nin şartına göre sahih. Taberânî Evsat (4/203, 1/103) Bezzar (Keşfu’l-
Estar 3500) Ahmed (3/40) İbn Ebî Şeybe (7/51) Abd b. Humeyd (894) Ebu’ş-Şeyh 
Tabakat (839) Ebu’ş-Şeyh Fevaid (78) Hatib Tarih (12/11) Ebu Nuaym Marife (3177) 
Beyhakî el-Ba’s (1104-105) İbn Sem’un Emali (259) Deylemi (8864) el-Elbani es-
Sahiha (2699) 
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ُف  َمَواِت  ِمنَ  أَْهال أَْكَثرَ  َكانَ  أَْهِلَها َعنْ  َسَماءٍ  ُكلُّ  َفُيَضعَّ  َتْحَتَها الَِّتي السَّ
ْعِف  اْلَْرِض  أَْهلِ  َجِميعِ  َوِمنْ   َفِزعَ  اْلَْرِض  َوْجهِ  َعَلى نُِثُروا ُكلََّما ِبالض ِ
 َذِلَك  ِمْثَل  ِإَلْيِهمْ  َوَيْرِجُعونَ  َذِلَك  ِمْثَل  َلُهمْ  َوَيُقولُونَ  اْلَْرِض  أَْهُل  ِإَلْيِهمْ 
َماءُ  تَُقاُض  ثُمَّ  اِبَعةُ  السَّ َماءِ  َفلَْهُل  السَّ اِبَعةِ  السَّ َمَواِت  ِمنَ  أَْهال أَْكَثرُ  السَّ  السَّ

ت ِ  ْعِف  ْلَْرِض ا أَْهلِ  َجِميعِ  َوِمنْ  الس ِ ُ  َفَيِجيءُ  ِبالض ِ  ُجثاا َواْلَُممُ  ِفيِهمْ  اَّللَّ
 ِلَيُقمِ  اْلَكَرمِ  أَْصَحاُب  َمنْ  اْلَيْومَ  َسَيْعَلُمونَ  ُمَنادٍ  َفُيَناِدي َقاَل  ُصُفوفاا

اُدونَ  ُحونَ  َفَيُقوُمونَ  َحالٍ  ُكل ِ  َعَلى َّلِلَِّ  اْلَحمَّ  يَُناِدي ثُمَّ  اْلَجنَّةِ  ِإَلى َفُيَسرَّ
 ُجنُوبُُهمْ  َتَتَجاَفى الَِّذينَ  ِلَيُقمِ  اْلَكَرمِ  أَْصَحاُب  َمنْ  اْلَيْومَ  َسَيْعَلُمونَ  َثاِنَيةا 
ا َخْوفاا َربَُّهمْ  َيْدُعونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ا َوَطَمعا  َقاَل  يُْنِفُقونَ  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّ

ُحونَ  َفَيُقوُمونَ   اْلَيْومَ  َسَيْعَلُمونَ  َثاِلَثةا  َناِدييُ  ثُمَّ  َقاَل  اْلَجنَّةِ  ِإَلى َفُيْسرَّ
 ِذْكرِ  َعنْ  َبْيع   َوَلَ  ، ِتَجاَرة   تُْلِهيِهمْ  َلَ  َكاَنْت  الَِّذينَ  ِلَيُقمِ  اْلَكَرمِ  أَْصَحاَب 

الةِ  َوِإَقامِ  اَّللِ  َكاةِ  َوِإيَتاءِ  الصَّ ا َيَخاُفونَ  الزَّ  َواْلَْبَصارُ  اْلُقُلوُب  ِفيهِ  َتَتَقلَُّب  َيْوما
ُحونَ  ُقوُمونَ َفيَ   ِمنَ  ُعنُق   َخَرجَ  َثالَثة   َهُؤَلءِ  ِمنْ  أُِخذَ  َفِإَذا اْلَجنَّةِ  ِإَلى َفُيَسرَّ

 ِإن ِي َفَيُقولُ  َفِصيح   َوِلَسان   تُْبِصَرانِ  َعْيَنانِ  َلهُ  اْلَخالِئِق  َعَلى َفأَْشَرَف  النَّارِ 
ْلُت  ْلُت  ِإن ِي ِبَثالَثةٍ  ُوك ِ ُفوِف  ِمنَ  َفَيْلَتِقطُُهمْ  َقاَل  يدٍ َعنِ  ُجَبارٍ  ِبُكل ِ  ُوك ِ  الصُّ
ْمِسمِ  َحبَّ  الطَّْيرِ  َلْقطَ   ثَاِنَيةا  َيْخُرجُ  ثُمَّ  َقاَل  َجَهنَّمَ  ِفي ِبِهمْ  َفَيْجِلُس  الس ِ

ْلُت  ِإن ِي َفَيُقولُ  ُفوِف  ِمنَ  َفَيْلَتِقطُُهمْ  َقاَل  َوَرُسوَلهُ  اَّللََّ  آَذى ِبَمنْ  ُوك ِ  الصُّ
ْمِسمِ  َحبَّ  الطَّْيرِ  َلْقطَ   َقاَل  َثاِلَثةا  َيْخُرجُ  ثُمَّ  َجَهنَّمَ  ِفي ِبِهمْ  َفَيْجِلُس  الس ِ
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ْلُت  ِإن ِي َقاَل  أَنَّهُ  أَْحَسُب  اْلِمْنَهالِ  أَبُو َفَقاَل  َثاِلَثةا   التََّصاِويرِ  ِبأَْصَحاِب  ُوك ِ
ُفوِف  ِمنَ  َفَيْلَتِقطُُهمْ  َقاَل   ِبِهمْ  َفَيْجِلُس  ْمِسمِ الس ِ  َحب ِ  ِمنْ  الطَّْيرِ  َلْقطَ  الصُّ
ُحُف  نُِشَرِت  َثالَثة   َهُؤَلءِ  َوِمنْ  َثالَثة   َهُؤَلءِ  ِمنْ  أُِخذَ  َفِإَذا َجَهنَّمَ  ِفي  الصُّ

 ِلْلِحَساِب  اْلَخالِئُق  َوُدِعَي  اْلَمَواِزينُ  َوُوِضَعِت 

“Kıyamet günü olunca yeryüzü derinin gerilmesi gibi gerilerek 
uzatılır. Bütün yaratıklar, insanlar ve cinler tek bir yerde toplanırlar. Bu 
halde iken dünya seması kendi halkına dar gelir ve yeryüzüne 
serpiştirilirler. Yalnız gökyüzündekiler; cinleri ve insanlarıyla birlikte 
bütün yeryüzündekilerden kat kat daha çoktur. Onlar yeryüzüne gelince 
yeryüzündekiler onlardan korkarlar ve şöyle derler:  

“Rabbimiz aranızda mı?” Gökten gelenler yeryüzündekilerin bu 
sözlerinden korkarlar ve:  

“Rabbimizi noksan sıfatlardan tenzih ederiz. O, aramızda değildir. 
O, gelecektir” derler. Sonra ikinci göğün halkı, yeryüzüne inerler. İkinci 
göğün halkı, yalnız başlarına dünya semaı’nın halkından ve bütün 
yeryüzündekilerden kat kat daha fazladırlar. Onlar da yeryüzüne 
dağılırlar. Yeryüzündekilerden korkarlar ve:  

“Rabbimiz aranızda mı?” derler. Onlar yeryüzündekilerin bu 
sözlerinden korkarlar ve:  

“Rabbimizi noksan sıfatlardan tenzih ederiz. O aramızda değildir. 
Fakat gelecektir” derler. Sonra aynı durum yedi gök halkının başına gelir. 
Her bir gök, kendisinin altındaki gök halkından ve diğerlerinden kat kat 
daha fazladır. Hepsi de yeryüzüne dağılırlar. Yeryüzündekiler gökten 
gelenlerden korktuklarından, aynı sözleri onlara söylerler. Ancak gökten 
gelenler, onlara aynı cevabı verirler. En son yedinci göktekiler gelirler. 
Onlar da yeryüzüne inen altı gök halkından ve yeryüzündekilerden kat 
kat daha fazladırlar. İşte Allah onlarla birlikte gelir. O zaman bütün 
ümmetler dizleri üzerine çöküp, saf oluşturmuşlardır. Bir münâdi:  

“İşte bugün kimlerin değerli olduğunu herkes bilecektir. Her hal 



198 

 

üzere Allah'a hamd edenler ayağa kalksınlar!” denilir ve her halükârda 
rablerine hamd edenler ayağa kalkıp cennete giderler. Sonra ikinci defa 
münadi seslenir:  

“Bugün herkes kimin değerli olduğunu bilecektir. Yanlarını 
yataklarından uzaklaştıranlar kalksınlar.” Onlar da kalkarlar ve cennete 
giderler. Sonra münadi üçüncü kez seslenir:  

“Alışveriş ve ticaretin kendilerini Allah'ın zikrinden, namaz 
kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymayan kimseler kalksınlar.” Onlar 
da kalkarlar ve cennete giderler. Bu üç gruptan sonra ateşten bazı 
boyunlar çıkar ve mahlûkata bakarlar. Onların iki gözü ve güzel konuşan 
bir lisanları vardır. Şöyle derler:  

“Ben üç kişiye vekil kılındım. İnatçı her zorbaya vekil kılındım.” 
Kuşların susam tanelerini aldıkları gibi onlar da safların arasından inatçı 
zorbaları çekip alırlar ve onları cehenneme hapsederler. Sonra ikinci 
defa çıkar ve:  

“Ben, Allah ve rasulüne eziyet edenlere vekil kılındım” der. Onlar 
da aynı şekilde kuşun susam tanesini alıp götürdüğü gibi Allah ve 
rasulüne eziyet eden kimseleri safların arasından alıp götürürler ve 
cehenneme hapsederler. Sonra üçüncü defa çıkar ve:  

“Ben, (ruh sahibi canlıların) suret(lerini) yapanlara vekil kılındım” 
der. Aynı şekilde bu işle meşgul olanları safların arasından alıp götürür 
ve cehenneme hapseder. İşte bu üç grup da cehenneme hapsedildikten 
sonra mahlûkatın amel defteri kendilerine dağıtılır ve mizanlar kurulur. 
İşte o zaman bütün yaratıklar hesaba çağırılır.”306 

572- Beyhakî ve İbn Asakir, Rebia el-Curaşî radiyallahu anh’den şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

                                                

306 Muslim'in şartına göre sahih. Haris b. Ebi Usame Musned (1122) İbn Ebi’d-
Dunya el-Ehval (173) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/62) İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd (353) 
Taberi (24/384) Osman b. Said ed-Darimi er-Reddu Ale’l-Merisi (1/351) Mervezi, 
Muhtasaru Kıyami’l-Leyl (s.35) Ebu’l-Leys Semerkandi, Tenbihu’l-Gafilin (s.274) İbn 
Hacer Metalibu’l-Aliye (4681). 
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 َسيْعَلمُ  ُمَنادٍ  يَُناِدي ثُمَّ  َواِحٍد، َصِعيدٍ  ِفي اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَخاَلِئُق  يُْجَمعُ 
 ُجنُوُبُهمْ  َتَتَجاَفى} َكاَنْت  الَِّذينَ  أَْينَ  َواْلَكَرمُ  اْلَيْومَ  اْلِعزُّ  ِلَمنِ  اْلَجْمعِ  أَْهُل 
ا َخْوفاا َربَُّهمْ  َيْدُعونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ا َوَطَمعا  َقاَل { يُْنِفُقونَ  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّ

 َسيْعَلمُ  َفَيُقولُ  َيُقومُ  ثُمَّ  َيْلَبَث  أَنْ  اَّللُ  َشاءَ  َما َيْلَبُث  ثُمَّ  ِقلَّة   َوِفيِهمْ  َفَيُقوُمونَ 
 ََل وَ  ِتَجاَرة   تُْلِهيِهمْ  ََل } الَِّذينَ  ِلَيُقمِ  َواْلَكَرمُ  اْلَيْومَ  اْلِعزُّ  ِلَمنِ  اْلَجْمعِ  أَْهُل 
ِلينَ  ِمنَ  أَْكَثرُ  َوُهمْ  َفَيُقوُمونَ  اْْلَيةَ  {اَّللِ  ِذْكرِ  َعنْ  َبْيع    َشاءَ  َما َيْلَبُث  ثُمَّ  اْْلَوَّ
 َواْلَكَرمُ  اْلَيْومَ  اْلِعزُّ  ِلَمنِ  اْلَجْمعِ  أَْهُل  َسيْعَلمُ  َفَيُقولُ  َيُقومُ  ثُمَّ  َيْلَبَث  أَنْ  اَّللُ 
اُدونَ  ِلَيُقمِ  ِلينَ  ِمنَ  أَْكَثرَ  َفَيُقوُمونَ  َقاَل  َحالٍ  ُكل ِ  ىَعلَ  َّلِلَِّ  اْلَحمَّ  اْْلَوَّ

“Kıyamet gününde halklar bir alanda bir araya getirilirler. Sonra bir 
münadi şöyle seslenir: “Topluluktakiler bugün izzet ve keremin kimlere ait 
olduğunu öğrenecekler. Onlar “Korkuyla ve umutla rablerine yalvarmak 
üzere vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan 
Allah yolunda harcarlar.” (Secde 16) Onlar kalkarlar, azınlıktırlar. Sonra 
Allah’ın beklemelerini dilediği kadar beklerler. Sonra şöyle nida eder: 

“Topluluktakiler bugün izzet ve keremin kime ait olduğunu bilecekler. 
“Alışveriş ve ticaretin kendilerini Allah’ı zikretmekten alıkoymadığı 
kimseler” (Nur 37) kalksınlar.” Onlar da kalkarlar. Bunlar öncekilerden daha 
çokturlar. Sonra Allah’ın beklemelerini dilediği kadar beklerler. Sonra münadi 
şöyle seslenir: 

“Topluluktakiler bugün izzet ve keremin kimlere ait olduğunu bilecekler. 
Allah Azze ve Celle’ye her durumda çokça hamd edenler kalksınlar.” Bunun 
üzerine onlar kalkarlar ve öncekilerden daha çokturlar.”307 

                                                

307 Sahih mevkuf. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/105) Beyhakî Şuab (3/169) 
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Allah Teâlâ’nın Mevkifte Müslümanlara Tecellî 

Etmesi ve Onları İmtihan Etmesi 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ُجودِ  ِإَلى َويُْدَعْونَ  َساٍق  َعنْ  يُْكَشُف  َيْومَ   َيْسَتِطيُعونَ  َفاَل  السُّ

“Baldırın açılacağı o günde onlar secde etmeye davet edilecekler 
de, buna güç yetiremeyecekler.” (Kalem 42) 

574- Buhârî ve Muslim, mevkif hakkında Ebû Hureyre radıyallahu 
anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler:  

ا َقالُوا ِلَرُسوِل اَّلِل  َهْل  َيا َرُسوَل اَّللِ  َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أَنَّ َناسا
وَن  لَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِة؟ َفَقاَل َرُسوُل اَّللِ َص َنَرى َربََّنا َيْوَم اْلِقَيامَ  َهْل تَُضارُّ

وَن ِفي  َقالُوا ََل َيا َرُسوَل اَّلِل َقاَل  ِفي ُرْؤَيِة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر؟ َهْل تَُضارُّ
؟ ْمِس َلْيَس ُدوَنَها َسَحاب    َتَرْوَنهُ َقالُوا ََل َيا َرُسوَل اَّلِل َقاَل َفِإنَُّكمْ  الشَّ

 ْعُبُد َشْيئاا َفْلَيتَِّبْعهُ َمْن َكاَن يَ  اَمِة َفَيُقولُ َكَذِلَك َيْجَمُع اَّللُ النَّاَس َيْوَم اْلِقيَ 
ْمَس َفَيتَِّبُع َمْن َكا ْمَس الشَّ  َن َيْعُبُد اْلَقَمَر اْلَقَمرَ َوَيتَِّبُع َمْن َكا َن َيْعُبُد الشَّ

ةُ  الطََّواِغيَت الطََّواِغيَت ُد َوَيتَِّبُع َمْن َكاَن َيْعبُ    ِفيَها ُمَناِفُقوَهاَوَتْبَقى َهِذِه اْْلُمَّ
 ُصوَرِتِه الَِّتي َيْعِرُفوَن َفَيُقوُل أََنا َفَيْأِتيِهُم اَّللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِفي ُصوَرٍة َغْيرِ 

َفِإَذا َجاَء َربَُّنا  ِتَيَنا َربَُّناَنا َحتَّى َيأْ َهَذا َمَكانُ  َربُُّكْم َفَيُقولُوَن َنُعوُذ ِباَّلِل ِمْنَك 
ي ُصوَرِتِه الَِّتي َيْعِرُفوَن َفَيُقوُل أََنا َربُُّكْم َفَيْأِتيِهُم اَّللُ َتَعاَلى فِ  َناهُ َعَرفْ 

َفأَُكوُن  َراُط َبْيَن َظْهَرْي َجَهنَّمَ أَْنَت َربَُّنا َفَيتَِّبُعوَنُه َويُْضَرُب الص ِ  َفَيُقولُونَ 
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َل َمْن يُِجيزُ َوأُ أََنا  ِتي أَوَّ ُسِل َوََل َيَتَكلَّ  مَّ ُسُل َوَدْعَوى الرُّ ُم َيْوَمِئٍذ ِإَلَّ الرُّ
ْم َسل ِمْ  ْعَدانِ َوِفي َجَهنََّم َكاَللِ  َيْوَمِئٍذ اللُهمَّ َسل ِ َهْل  يُب ِمْثُل َشْوِك السَّ

ْعَداَن؟ ْعَداِن َفإِ  َعْم َيا َرُسوَل اَّلِل َقاَل نَ  َقالُوا َرأَْيُتُم السَّ نََّها ِمْثُل َشْوِك السَّ
 َفِمْنُهمُ  ْخَطُف النَّاَس ِبأَْعَماِلِهمْ تَ  ا َقْدُر ِعَظِمَها ِإَلَّ اَّللُ َغْيَر أَنَُّه ََل َيْعَلُم مَ 
ىَوِمْنهُ  اْلُمْؤِمُن َبِقَي ِبَعَمِلهِ  َحتَّى ِإَذا َفَرَغ اَّللُ ِمَن  ُم اْلُمَجاَزى َحتَّى يَُنجَّ

أََمَر  ْن أََراَد ِمْن أَْهِل النَّارِ َوأََراَد أَْن يُْخِرَج ِبَرْحَمِتِه مَ  َن اْلِعَبادِ اِء َبيْ اْلَقَض 
ْن أََراَد اَّللُ  اْلَماَلِئَكَة أَْن يُْخِرُجوا ِمَن النَّاِر ِمْن َكاَن ََل يُْشِرُك ِباَّلِل َشْيئاا ِممَّ

ْن َيُقولُ َتَعاَلى  ِرُفوَنُهْم َيعْ  َفَيْعِرُفوَنُهْم ِفي النَّارِ   اَّللُ ِإَلَه ِإَلَّ ََل  أَْن َيْرَحَمُه ِممَّ
ُجودِ  ُجودِ  َتْأُكُل النَّاُر ِمَن اْبنِ  ِبأََثِر السُّ َم اَّللُ َعَلى النَّاِر  آَدَم ِإَلَّ أََثَر السُّ َحرَّ

ُجودِ  َلْيِهْم بُّ عَ َفُيَص  واَفُيْخَرُجوَن ِمَن النَّاِر َوَقِد اْمَتَحشُ  أَْن َتْأُكَل أََثَر السُّ
ْيلِ َفَيْنُبُتوَن ِمْنُه َكَما َتْنُبُت ا َماُء اْلَحَياةِ  ُة ِفي َحِميِل السَّ ثُمَّ َيْفُرُغ اَّللُ  ْلِحبَّ
َوَيْبَقى َرُجل  ُمْقِبل  ِبَوْجِهِه َعَلى النَّاِر َوُهَو  َن اْلَقَضاِء َبْيَن اْلِعَبادِ َتَعاَلى مِ 

 نََّة، َفَيُقوُل أَْي َرب ِ اْصِرْف َوْجِهي َعِن النَّارِ ُدُخوَلا اْلجَ  آِخُر أَْهِل اْلَجنَّةِ 
 َما َشاَء اَّللُ أَْن َيْدُعَوهُ َفَيْدُعو اَّلَل  ِإنَُّه َقْد َقَشَبِني ِريُحَها َوأَْحَرَقِني َذَكاُؤَهافَ 

َل ْن َتْسأَ َهْل َعَسْيَت ِإْن َفَعْلُت َذِلَك ِبَك أَ  وُل اَّللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلىثُمَّ َيقُ 
 ٍد َوَمَواِثيَق َما َشاَء اَّللُ َويُْعِطي َربَُّه ِمْن ُعُهو َغْيَرُه؟ َفَيُقوُل ََل أَْسأَلَُك َغْيَرهُ 

َفِإَذا أَْقَبَل َعَلى اْلَجنَِّة َوَرآَها َسَكَت َما َشاَء  ُف اَّللُ َوْجَهُه َعِن النَّارِ َفَيْصرِ 
 اْلَجنَِّة َفَيُقوُل اَّللُ َلهُ  ْمِني ِإَلى َبابَقد ِ   َرب ِ أَْي  َت ثُمَّ َيُقولُ اَّللُ أَْن َيْسكُ 
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ِني َغْيَر الَِّذي أَْعَطْيُتَك َوْيَلَك أََلْيَس َقْد أَْعَطْيَت ُعُهوَدَك َوَمَواِثيَقَك ََل َتْسأَلُ 
َفَهْل َعَسْيَت   َحتَّى َيُقوَل َلهُ َيْدُعو اَّللَ  َيا اْبَن آَدَم َما أَْغَدَرَك َفَيُقوُل أَْي َرب ِ 

ِتَك ِإْن أَْعَطْيُتَك َذِلَك أَ  َفُيْعِطي َربَُّه َما َشاَء  ْن َتْسأََل َغْيَرُه؟ َفَيُقوُل ََل َوِعزَّ
ُمُه ِإَلى َباِب اْلَجنَّ  ِثيَق اَّللُ ِمْن ُعُهوٍد َوَمَوا َفِإَذا َقاَم َعَلى َباب اْلَجنَِّة  ةِ َفُيَقد ِ

ُرورِ َها مِ َفَرأَى َما ِفي َفَهَقْت َلُه اْلَجنَّةُ انْ   َما َشاَء اَّللُ َفَيْسُكُت  َن اْلَخْيِر َوالسُّ
 اَّللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َلهُ َفَيُقوُل  أَْن َيْسُكَت ثُمَّ َيُقوُل أَْي َرب ِ أَْدِخْلِني اْلَجنَّةَ 
 َتْسأََل َغْيَر َما أُْعِطيَت؟ َوْيَلَك  أََلْيَس َقْد أَْعَطْيَت ُعُهوَدَك َوَمَواِثيَقَك أَْن ََل 

َفاَل َيَزاُل  َيا اْبَن آَدَم َما أَْغَدَرَك َفَيُقوُل أَْي َرب ِ ََل أَُكوُن أَْشَقى َخْلِقَك 
 ِإَذا َضِحَك اَّللُ ِمْنُه َقاَل فَ   َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِمْنهُ َيْدُعو اَّلَل َحتَّى َيْضَحَك اَّللُ 

َفَيْسأَُل َربَُّه َوَيَتَمنَّى َحتَّى ِإنَّ اَّلَل  َذا َدَخَلَها َقاَل اَّللُ َلُه َتَمنَّهْ َفإِ  ُخْل اْلَجنَّةَ ادْ 
ُرُه ِمْن َكَذا َوَكَذالَ  َذِلَك  اْنَقَطَعْت ِبِه اْْلََماِنيُّ َقاَل اَّللُ َتَعاَلى َحتَّى ِإَذا ُيَذك ِ

ُجُل آِخُر أَْهِل اْلَجنَِّة ُدُخوَلا اْلَجنَّةَ   َلَك َوِمْثُلُه َمَعُه َوَذِلَك الرَّ

“Bazı insanlar Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: “Ey Allah’ın 
Rasûlü! Kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz?” diye sordular. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de:  

“Ayın on dördüncü gecesi görmeye mani hiçbir bulut da yok iken, 
ayı görmek hususunda hiç ihtilaf olur mu?” diye sordu. “Hayır! Ey Allah’ın 
Resûlü” denince, tekrar:  

“Hiçbir bulut yok iken güneşi görmek hususunda hiçbir ihtilaf olur 
mu?” diye sordu. Yine: “Hayır, Ya Resûlallah!” denince, şöyle buyurdu:  

“İşte Onu (Allah Azze ve Celle’yi) siz böyle açık göreceksiniz. 
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Kıyamet günü olunca insanlar haşrolunacak. Allah Teâlâ:  

“Her kim her neye tapıyor idiyse onun peşine düşer (ona bağlı 
gelir)” diye buyuracak. Dolayısıyla kimi güneşin, kimi ayın, kimi 
tağutların ardına düşüp gidecek. Yalnız bu ümmet, içlerinde münafıkları 
da bulunduğu hâlde kalacak. Allah Azze ve Celle onlara önceden 
tanıdıklarından başka bir sûretle gelip: “Ben sizin rabbinizim” 
buyuracak. Onlar:  

“Senden Allah’a sığınırız.” Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim 
yerimiz burasıdır. Rabbimiz bize geldiğinde onu tanırız” diyecekler. Allah 
Teâlâ (bu defa tanıdıkları sûrette) gelip: “Ben Rabbinizim” buyuracak. 
Onlar da:  

“Sen bizim rabbimizsin” diyecekler ve Allah Teâlâ’nın onları davet 
buyurması üzerine de sırat köprüsü kurulur. Ümmetimle en öncelikli 
girecek olan ben olacağım. Peygamberlerin de o günkü sözü  

“Allah’ım! Selamet ver, selâmet ver” demekten ibaret olacaktır. 
Cehennemde Sa’dan dikenlerine benzer çengeller vardır.  

“Sa’dan dikenlerini hiç gördünüz mü?” “Evet” dediler.  

“İşte bu dikenleri sa’dan dikenlerine benzer. Ama şu var ki, ne 
kadar büyük olduklarını Allah Teâlâ bilir. İşte bunlar insanları (şerli) 
amellerinden dolayı kapıp alırlar. Kimisi bu ameli dolayısıyla helak olur, 
kimi de hardal gibi ezim ezim ezildikten sonra kurtulur. Nihayet Allah 
Azze ve Celle cehennem ehlinden her kime rahmet buyurmayı dilemişse 
(onları çıkarır, dünyada da) Allah’a ibadet etmiş olanları çıkarmalarını 
meleklere emredecek, onlar da onları çıkaracaktır. (Melekler) onları 
secde izlerinden tanıyacak ve çıkarılacaklardır. Allah Azze ve Celle 
secde izlerini yemeyi cehenneme haram kılmıştır. Dolayısıyla 
Âdemoğlu’nun hepsini cehennem ateşi yer de secde izlerini yiyemez. 
Bunlar ateşten kömürleşmiş gibi kapkara çıkarılacaklardır. Üzerlerine 
hayat suyu dökülecek ve selin taşıdığı, üzerindeki yabani reyhan 
tohumları nasıl (çabuk) biterse öylece biteceklerdir. Sonra Allah Azze ve 
Celle kulları arasında hüküm ve kararı sona erdirir. Ancak Cennet ile 
cehennem arasında yüzü ateşe dönük bir kimse kalır ki, o cennete 
girecek. Cehennem ehlinin sonuncusu olacaktır. (O kimse):  



204 

 

“Ya Rabbi! Yüzümü şu ateşten döndür. Kokusu beni zehirleyip 
durmakta, beni yakıp duruyor” diyecek. Sonunda Allahu Teâlâ ona 
buyuracak ki:  

“Bu senin istediğin yapılacak olursa acaba başka şey 
istemeyecek misin?” O ise  

“İzzetine yemin olsun ki, hayır!” diyecek. Ve Allah Teâlâ da 
istediği kadar birçok ahitler ve misaklar verir. Allah Teâlâ onun yüzünü 
cehennem tarafından (cennete doğru) çevirir. O da cennete doğru 
döndürülünce cennetin güzelliğini görür. Allah Azze ve Celle’nin dilediği 
kadar sustuktan sonra: “Ya Rabbi! Beni cennetin kapısına yaklaştır” 
diyecek. Allah Azze ve Celle de:  

“Evvelce istediğinden başka bir şey istemeyeceğine dair yeminler 
etmemiş miydi?” diye kendini ilzam edecek. O da: “Ya Rabbi! 
Mahlûkatının en bedbahtı ben olmayayım” cevabını verecek. Bunun 
üzerine Allah Teâlâ:  

“Bunu sana verirsem başka bir şey isteyecek misin?” der. O da: 

“Bundan başka istemem daha” cevabını verecek ve Rabbinin 
dilediği ahdi (sözü) verdikten sonra Rabbi onu Cennetin kapısına 
yanaştıracak. (O kimse) cennet kapısına varıp da içindeki letafet ve 
mutluluğu görünce (yine utanıp) Allah‘ın dilediği kadar, sükût edecek. 
Sonra da:  

“Ya Rabbi! Beni içeriye sok” diyecek. Allah Azze ve Celle de:  

“Allah layığını versin ey Âdemoğlu! Ne kadar da sözünde durmaz 
birisin! Sen verdiğimden başka bir şey istemeyeceğine (önceden) söz 
vermiş değil miydin?” diye buyuracak o da:  

“Ya Rabbi! (demek ki) mahlûkatın en bedbahtı ben olacağım” 
diyecek. Allah Teâlâ da ona gülecek. Ve cennete girmesine izin verecek. 
Ona:  

“Temenni et” buyuracak. O da (alabildiğine) temennilerde 
bulunacak. Nihayet dilekleri kesilince Allah Azze ve Celle: “(Bunlardan 
başka) şunu da, bunu da, diye istenecek şeyleri kendisine hatırlatacak, 
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nihayet dileklerinin hepsi kesilince Allah Teâlâ:  

“Bunların hepsi ve bir o kadarı daha senindir.” diye buyurur. İşte 
bu adam, cennete girecek olan en son cennetlik kimsedir.” Ebu Said el-
Hudrî radiyallahu anh de Ebu Hureyre radiyallahu anh ile beraber oturuyordu. 
Onun rivayetinden bir şey değiştirmeden aynısını rivayet etti. Ancak sonunda 
şu ibareyle rivayet etti: “Bunun on katı senindir.” Ebu Hureyre radiyallahu 
anh dedi ki: “Ben “bir misli” diye ezberledim.”308 

575- Tirmizî sahih kaydıyla Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُ  يَْجَمعُ   َربُّ  َعَلْيِهمْ  َيطَِّلعُ  ثُمَّ  َواِحدٍ  َصِعيدٍ  ِفي الِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاَس  اَّللَّ
ِليِب  ِلَصاِحِب  َفُيَمثَُّل  ْعُبُدونَ يَ  َكانُوا َما ِإْنَسانٍ  ُكلُّ  يَْتَبعُ  أَََل  َفَيُقولُ  الَعاَلِمينَ   الصَّ
 َكانُوا َما َفَيْتَبُعونَ  َناُرهُ  النَّارِ  َوِلَصاِحِب  َتَصاِويُرهُ  التََّصاِويرِ  َوِلَصاِحِب  َصِليُبهُ 
 تَتَِّبُعونَ  أَََل  َفَيُقولُ  الَعاَلِمينَ  َربُّ  َعَلْيِهمْ  َفَيطَِّلعُ  الُمْسِلُمونَ  َويَْبَقى َيْعُبُدونَ 

 َحتَّى َمَكانُنَا َوَهَذا َربُّنَا اَّللَُّ  ِمْنَك  ِباَّللَِّ  َنُعوذُ  ِمْنَك  ِباَّللَِّ  نَُعوذُ  َفَيُقولُونَ  نَّاَس؟ال
تُُهمْ  يَْأُمُرُهمْ  َوُهوَ  َربَّنَا نََرى  النَّاَس؟ تَتَِّبُعونَ  أَََل  َفَيُقولُ  يَطَِّلعُ  ثُمَّ  يََتَواَرى ثُمَّ  َويُثَب ِ

ُ  ِمْنَك  ِباَّللَِّ  نَُعوذُ  ِمْنَك  ِباَّللَِّ  نَُعوذُ  َفَيُقولُونَ   َربََّنا نََرى َحتَّى َمَكانُنَا َوَهَذا َربُّنَا اَّللَّ
تُُهمْ  يَْأُمُرُهمْ  َوُهوَ  ِ؟ َرُسوَل  يَا نََراهُ  َوَهْل  َقالُوا َويُثَب ِ ونَ  َوَهْل  َقاَل  اَّللَّ  ِفي تَُضارُّ
ونَ  ََل  َفِإنَُّكمْ  َقاَل  اَّللَِّ  َرُسوَل  يَا ََل  َقالُوا الَبْدِر؟ لَْيَلةَ  الَقَمرِ  ُرْؤَيةِ   ُرْؤيَِتهِ  ِفي تَُضارُّ
اَعةَ  تِْلَك  ُفُهمْ  يَطَِّلعُ  ثُمَّ  يََتَواَرى ثُمَّ  السَّ  َفاتَِّبُعوِني َربُُّكمْ  أَنَا يَُقولُ  ثُمَّ  َنْفَسهُ  َفُيَعر ِ
َراطُ  َويُوَضعُ  الُمْسِلُمونَ  َفَيُقومُ  ونَ  الص ِ َكاِب  الَخْيلِ  ِجَيادِ  ِمْثَل  ْيهِ َعلَ  َفَيُمرُّ  َوالر ِ

                                                

308 Sahih. Muslim (182) Buhârî (806, 6573, 7437) İbn Hibbân (16/450) Ahmed 
(2/293) 
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 يَُقالُ  ثُمَّ  َفْوج   ِفيَها ِمْنُهمْ  َفُيْطَرحُ  النَّارِ  أَْهُل  َويَْبَقى َسل ِمْ  َسل ِمْ  َعَلْيهِ  َوَقْولُُهمْ 
 ؟اْمَتَلِْت  َهْل  َفُيَقالُ  َفْوج   ِفيَها يُْطَرحُ  ثُمَّ { َمِزيدٍ  ِمنْ  َهْل } َفَتُقولُ  اْمَتَلِْت؟ َهْل 

ْحَمنُ  َوَضعَ  ِفيَها أُوِعُبوا ِإَذا َحتَّى{ َمِزيدٍ  ِمنْ  َهْل } َفَتُقولُ   ِفيَها َقَدَمهُ  الرَّ
ُ  أَْدَخَل  َفِإَذا َقطْ  َقطْ  َقاَلْت  َقطْ  َقاَل  ثُمَّ  بَْعٍض  ِإَلى َبْعَضَها َوأَْزَوى  أَْهَل  اَّللَّ
ورِ  َعَلى َفُيوَقُف  ُمَلبَّباا ِبالَمْوِت  أُِتَي  َقاَل  النَّارَ  النَّارِ  َوأَْهَل  الَجنَّةَ  الَجنَّةِ   السُّ
 ثُمَّ  َخاِئِفينَ  َفَيطَِّلُعونَ  الَجنَّةِ  أَْهَل  يَا يَُقالُ  ثُمَّ  النَّارِ  َوأَْهلِ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  بَْينَ  الَِّذي
َفاَعةَ  َيْرُجونَ  ُمْسَتْبِشِرينَ  َفَيطَِّلُعونَ  النَّارِ  أَْهَل  يَا يَُقاُل   الَجنَّةِ  ِْلَْهلِ  لُ َفُيَقا الشَّ
 الَمْوُت  ُهوَ  َعَرْفنَاهُ  َقدْ  َوَهُؤََلءِ  َهُؤََلءِ  َفَيُقولُونَ  َهَذا؟ َتْعِرُفونَ  َهْل  النَّارِ  َوأَْهلِ 
ا َفُيْذبَحُ  َفُيْضَجعُ  ِبنَا ُوك َِل  الَِّذي ورِ  َعَلى َذْبحا  ثُمَّ  َوالنَّارِ  الَجنَّةِ  بَْينَ  الَِّذي السُّ
 َمْوَت  ََل  ُخُلود   النَّارِ  أَْهَل  َويَا َمْوَت  ََل  ُخُلود   الَجنَّةِ  أَْهَل  يَا يَُقالُ 

“Kıyamet günü Allah insanları büyük bir meydanda toplayacak ve 
âlemlerin rabbi olan Allah onlara şöyle diyecektir:  

“Dikkat edin! Herkes dünyada kulluk ettiği şeye uysun. Bunun 
üzerine Haç’a tapanlara haç, suretlere tapanlara suretler, ateşe tapanlara 
da ateşleri temessül edecek, onlar da dünyada kulluk yaptıkları bu 
şeylere uyacaklardır. Geride sadece Müslümanlar kalacak ve âlemlerin 
rabbi olan Allah onlara şöyle buyuracaktır:  

“Sizler de bu insanlara uymayacak mısınız?” Onlar da diyecekler 
ki:  

“Senden sana sığınırız, senden sana sığınırız. Bizim rabbimiz 
Allah’tır. Allah’ı görünceye kadar bizim yerimiz Allah’a kulluk edenlerin 
yeri olan burasıdır.” Allah onlara öylece emreder ve onları o düşünce ve 
inançta sebat ettirir. Sonra tekrar kullarına sorar:  
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“Bu insanlara uymayacak mısınız?” Yine o mü’minler derler ki:  

“Senden sana sığınırız. Senden sana sığınırız. Senden sana 
sığınırız Rabbimiz Allah’tır. Rabbimizi görünceye kadar bizim yerimiz 
Allah’a kulluk edenlerin yeri olan burasıdır.” Allah onlara öylece emreder 
de onları o düşünce ve inançla sebat ettirir.” Ashab:  “Ey Allah’ın Rasûlü! 
Allah’ı görecek miyiz?” dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:  

“Dolunay gecesinde ayı görmekte güçlük çeker misiniz?” buyurdu. 
Ashab: “Hayır” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle devam etti:  

“Sizler o gün Onu görmekte hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz.” Sonra 
Allah o kullarının karşısına çıkıp kendini tanıtacak ve: 

“Ben sizin rabbinizim, bana uyun!” diyecek. Müslümanlar kalkıp 
kurulan sıratın üzerinden hızlı giden at ve develer gibi geçecekler ve 
geçerken yapacakları dua:  

“Selametle bizi koru, bizi koru” şeklinde olacaktır. Geriye 
Cehennemlikler kalacaklar onlardan bir gurup Cehenneme atıldıktan 
sonra şöyle denilecek  

“Doldun mu?” Cehennem de diyecek ki: “Daha fazlası var mı?” (Kaf 
30) Sonra bir gurup daha atılacak ve yine:  

“Doldun mu?” denilecek. Cehennem de: “Daha fazlası var mı?” 
(Kaf 30) diyecek Cehennemliklerin hepsi Cehenneme dolduruldukları 
vakit Rahman olan Allah ayağını Cehenneme koyacak ve ondakiler 
birbirlerine sıkışacaklar. Sonra Allah:  

“Yeter mi?” buyuracak. Cehennem de: “Yeter, yeter” diyecektir. 
Allah Cennetlikleri Cennete Cehennemlikleri de Cehenneme koyduğunda 
ölüm boynundan çekilerek getirilecek. Cennetliklerle Cehennemlikler 
arasında bir sur üzerinde durdurulacak sonra:  

“Ey Cennetlikler!” diye seslenilecek, onlar da korkuyla bakacaklar. 
Sonra:  

“Ey Cehennemlikler!” denilecek onlar da sevinç içerisinde şefaat 
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umarak bakacaklar. Sonra hem Cehennemliklere hem de Cennetliklere;  

“Bunu tanıyor musunuz?” diye sorulacak bunlar da onlar da hep 
birlikte:  

“Onu tanıyoruz, o ölümdür” diyecekler. Sonra o ölüm Cennetliklerle 
Cehennemlikler arasındaki sur üzerinde bir koç şeklinde yatırılıp 
boğazlanacak ve şöyle denilecektir.  

“Ey Cennetlikler! Ebedilik var, ölüm yok! Ey Cehennemlikler! Ebedilik 
var ölüm yok!”309  

576- Buhârî, Muslim, er-Ru’yet’te Darekutni ve Hâkim Ebu Said el-Hudrî 
radiyallahu anh’den şöyle rivayet ettiler: 

ِ َهْل َنَرى َربََّنا َيْوَم القِ  َهْل تَُضاُروَن ِفي  َياَمِة؟ َقاَل ُقْلَنا َيا َرُسوَل اَّللَّ
ْمِس َوالَقَمِر ِإَذا ا؟ ُقْلَنا َلَ َقاَل  ُرْؤَيِة الشَّ َفِإنَُّكْم َلَ تَُضاُروَن  َكاَنْت َصْحوا

يَُناِدي ُمَناٍد:  ي ُرْؤَيِتِهَما ثُمَّ َقاَل ُروَن فِ ِإَلَّ َكَما تَُضا ي ُرْؤَيِة َرب ُِكْم َيْوَمِئذٍ فِ 
ِليِب َمَع َفَيْذَهُب أَْصحَ   ِإَلى َما َكانُوا َيْعُبُدونَ ِلَيْذَهْب ُكلُّ َقْومٍ  اُب الصَّ

ِ آِلَهٍة َمَع آِلَهِتِهمْ  َوأَْصَحاُب  اْلَْوَثاِن َمَع أَْوَثاِنِهمْ  َوأَْصَحاُب  َصِليِبِهمْ   ُكل 
َ ِمْن َبر ٍ أَْو َفاِجرٍ قَ َحتَّى َيبْ  َرات  ِمْن أَْهِل الِكَتاِب َوغُ  ى َمْن َكاَن َيْعُبُد اَّللَّ  بَّ

ا ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن؟ مَ  َم ُتْعَرُض َكأَنََّها َسَراب  َفُيَقاُل ِلْلَيُهودِ ثُمَّ يُْؤَتى ِبَجَهنَّ 
ِ َفُيَقاُل َكَذْبتُ ُكنَّا َنْعُبُد عُ  َقالُوا ِ َصاِحَبة  َوَلَ َوَلد   َلْم َيُكنْ  مْ َزْيَر اْبَن اَّللَّ َفَما  َّلِلَّ

َم ثُمَّ َفَيَتَساَقطُوَن ِفي َجَهنَّ  الُوا نُِريُد أَْن َتْسِقَيَنا َفُيَقاُل اْشَربُواتُِريُدوَن؟ قَ 
                                                

309 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizî (2557) Ahmed (2/369) Nesâî Sunenu'l-
Kubrâ (11569) İbn Huzeyme et-Tevhid (1/215-217, 427-28) Darekutni er-Ru’ye (20) 
İbn Mende el-İman (815) İbn Mende et-Tevhid (382) 



209 

 

ِ فَ ُكنَّا نَ  ُتْم َتْعُبُدوَن؟ َفَيُقولُونَ َما ُكنْ  يَُقاُل ِللنََّصاَرى  ُيَقالُ ْعُبُد الَمِسيَح اْبَن اَّللَّ
لُوَن نُِريُد أَْن َتْسِقَيَنا َفَما تُِريُدوَن؟ َفَيُقو  َصاِحَبة  َوَلَ َوَلد  َكَذْبُتْم، َلْم َيُكْن َّلِلَِّ 

َ ِمْن َبر ٍ َحتَّى َيْبَقى َمْن َكاَن َيْعُبُد  َفَيَتَساَقطُوَن ِفي َجَهنَّمَ  اْشَربُوا َفُيَقالُ  اَّللَّ
 ؟ َفَيُقولُوَن َفاَرْقَناُهمْ ا َيْحِبُسُكْم َوَقْد َذَهَب النَّاُس مَ  أَْو َفاِجٍر َفُيَقاُل َلُهمْ 

ْوٍم ِبَما ِلَيْلَحْق ُكلُّ قَ  ا َسِمْعَنا ُمَناِدياا ُيَناِديَوِإنَّ  ْحَوُج ِمنَّا ِإَلْيِه الَيْومَ َوَنْحُن أَ 
اُر ِفي ُصوَرٍة َغْيِر ُصوَرِتِه َفَيْأِتيِهُم الَجبَّ  َما َنْنَتِظُر َربََّنا َقاَل َوِإنَّ  َكانُوا َيْعُبُدونَ 

ةٍ الَِّتي  َل َمرَّ ُمُه  أََنا َربُُّكْم َفَيُقولُوَن أَْنَت َربَُّنا َفَيُقولُ  َرأَْوُه ِفيَها أَوَّ ِإَلَّ َفالَ يَُكل ِ
اُق َهْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه آيَ  اْلَْنِبَياُء َفَيُقولُ  ُف َعْن َفَيْكِش  ة  َتْعِرُفوَنُه؟ َفَيُقولُوَن السَّ

ِ ِرَياءا َوُسْمَعةا َوَيْبَقى َمْن َكاَن َيْس   َفَيْسُجُد َلُه ُكلُّ ُمْؤِمنٍ َساِقهِ  َفَيْذَهُب  ُجُد َّلِلَّ
اَفيَ  َكْيَما َيْسُجدَ  ا َواِحدا ثُمَّ ُيْؤَتى ِباْلَجْسِر َفُيْجَعُل َبْيَن  ُعوُد َظْهُرُه َطَبقا
َلْيِه عَ   َوَما الَجْسُر؟ َقاَل َمْدَحَضة  َمِزلَّة   ُقْلَنا َيا َرُسوَل اَّللَِّ َظْهَرْي َجَهنَّمَ 

ٍد َوَحَسَكة  ُمَفْلَطَحة  َلَها َشْوَكة  ُعَقْيَفاُء َتُكوُن ِبَنجْ  َخَطاِطيُف َوَكالَِليُب 
ْعَدانُ  يحِ الُمْؤِمُن َعَلْيَها َكالطَّْرِف َوكَ  يَُقاُل َلَها السَّ َوَكأََجاِويِد  اْلَبْرِق َوَكالر ِ

َكاِب َفَناٍج ُمَسلَّم  َوَناٍج َمْخُدوش   الَخْيلِ   َوَمْكُدوس  ِفي َناِر َجَهنَّمَ  َوالر ِ
اَحتَّى َيمُ  َقْد  دَّ ِلي ُمَناَشَدةا ِفي الَحق ِ َفَما أَْنُتْم ِبأََش  رَّ آِخُرُهْم يُْسَحُب َسْحبا

ارِ  َتَبيََّن َلُكْم ِمَن الُمْؤِمنِ  أَنَُّهْم َقْد َنَجْوا ِفي ِإْخَواِنِهْم َرأَْوا  َوِإَذا َيْوَمِئٍذ ِلْلَجبَّ
 َناَوَيْعَمُلوَن َمعَ   َمَعَنا َوَيُصوُموَن َمَعَناَكانُوا يَُصلُّونَ  َيُقولُوَن َربََّنا ِإْخَوانَُنا

ُ َتَعاَلى اْذَهُبوا اٍر ِمْن ِإيَماٍن َفَمْن َوَجْدتُْم ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاَل ِدينَ  َفَيُقوُل اَّللَّ
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ُ  هُ َفأَْخِرُجو ُم اَّللَّ اَب ِفي َفَيْأتُوَنُهْم َوَبْعُضُهْم َقْد غَ   ُصَوَرُهْم َعَلى النَّارِ َويَُحر ِ
 ثُمَّ َيُعوُدونَ  ِه َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرُفواَوِإَلى أَْنَصاِف َساَقيْ  النَّاِر ِإَلى َقَدِمهِ 

ُه  ِديَناٍر َفأَْخِرُجواْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدتُْم ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاَل ِنْصِف  َفَيُقولُ 
اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدتُْم ِفي َقْلِبِه  َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا ثُمَّ َيُعوُدوَن َفَيُقولُ 

ٍة ِمْن ِإيَماٍن َفأَْخِرُجوُه َفُيْخِرُجوَن مَ   َفِإنْ  ْن َعَرُفوا َقاَل أَبُو َسِعيدٍ ِمْثَقاَل َذرَّ
ُقوِني َفاْقَرُءوا ٍة َوِإْن َتُك َحَسَنةا }إِ  َلْم تَُصد ِ َ َلَ َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ نَّ اَّللَّ

اُر َبِقَيْت يَُضاِعْفَها{ َفَيْشَفُع النَِّبيُّوَن َوالَمالَِئَكُة َوالمُ  ْؤِمنُوَن َفَيُقوُل الَجبَّ
ا َقْد اْمُتِحُشواَفُيْخرِ  َيْقِبُض َقْبَضةا ِمَن النَّارِ فَ  َشَفاَعِتي ْوَن ِفي َفُيْلقَ  ُج أَْقَواما
ُة َفَيْنُبُتوَن ِفي َحاَفَتْيِه َكَما َتْنُبُت  ْفَواِه الَجنَِّة، يَُقاُل َلُه َماُء الَحَياةِ َنَهٍر ِبأَ  الِحبَّ

ْيلِ  ْخرَ  ِفي َحِميِل السَّ َجَرةِ َقْد َرأَْيُتُموَها ِإَلى َجاِنِب الصَّ  ِة َوِإَلى َجاِنِب الشَّ
ْمِس ِمْنَها َفَما َكاَن ِإَلى ا ِ َكاَن  َكاَن أَْخَضرَ لشَّ ل  َوَما َكاَن ِمْنَها ِإَلى الظ ِ
َفَيْدُخُلوَن  ُل ِفي ِرَقاِبِهُم الَخَواِتيمُ َفُيْجعَ  ُرُجوَن َكأَنَُّهُم اللُّْؤلُؤُ أَْبَيَض، َفَيخْ 

ْحَمنِ   َفَيُقوُل أَْهُل الَجنَّةِ الَجنَّةَ  ِر َعَمٍل نََّة ِبَغيْ أَْدَخَلُهُم الجَ  َهُؤَلَِء ُعَتَقاُء الرَّ
ُموُه َفُيَقاُل َلُهمْ   َلُكْم َما َرأَْيُتْم َوِمْثَلُه َمَعهُ  َعِمُلوُه َوَلَ َخْيٍر َقدَّ

“Ey Allah’ın Resûlü! Biz kıyamet gününde Allah’ı görecek miyiz?” diye 
sorduk. Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem de:  

“Gündüzün öğle vaktinde, hava açık olup, gökyüzü de bulutsuz 
olduğu bir vakit güneşi (apaçık) görmekte zorlanıyor musunuz? Aynı 
şekilde on dördüncü gecesinde, hava açık iken gökyüzü bulutsuz olduğu 
bir vakit de ayı görmekte zorlanıyor musunuz?” diye sordu. Biz de: “Hayır, 
ey Allah’ın rasulü!” dedik. Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem de:  
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“Nasıl bunlardan birinde görmek hususunda zorlanmıyorsanız, 
Allah Teâlâ’yı da görmekte zorlanmayacaksınız” diye buyurdu ve devamla 
dedi ki:  

“Kıyamet günü olunca bir nidacı (çağrıcı): “Her topluluk kime 
tapıyor idiyse ona uysun” diye nida eder. Putlara olsun, dikili taşlara 
olsun, Allahu Teâlâ’dan başka herhangi bir şeye tapanlardan hiçbiri 
ortada kalmaksızın hepsi peş peşe cehenneme düşerler. Sonunda iyisi 
olsun, kötüsü olsun, günahkârı olsun, yalnız Allah’a kulluk edenlerle, 
ehli kitabın arta kalanları meydanda kalır. Sonra da yahudiler çağrılıp:  

“Siz neye tapıyordunuz?” diye kendilerine sorulur. Onlar da: 
“Allah’ın oğlu Üzeyr’e tapardık” derler.  

“Yalan söylediniz! Allah’ın hiçbir eşi de yok, çocuğu da yok, siz 
ne istiyorsunuz?” denilir. Onlar da: “Ey Rabbimiz! Biz susadık, bize su 
ver” derler. Onlara:  

“Haydi, içiniz” denilir. Bu söz üzerine yahudiler ardı ardına 
cehenneme dökülürler. Sonra Hristiyanlara:  

“Siz neye tapıyorsunuz?” diye sorulur. Onlar da: “Allah’ın oğlu 
Mesih’e tapıyorduk” derler. Onlara da:  

“Yalan söylüyorsunuz. Allah’ın ne eşi ne de çocuğu oldu” denilir 
ve: “Siz ne istiyorsunuz?” diye sorulur. Onlar da: “Bize su vermeni 
istiyoruz” derler.  

“İçiniz” denilir ve Hristiyanlar da peş peşe cehenneme dökülürler. 
Geriye sadece günahkârlar olsun sâlih olsun yalnız Allah’a kulluk 
edenler kalır. Onlara:  

“İnsanlar gittiler, sizi (burada) tutan nedir?” denilir. Onlar: “Biz 
onları bugünkünden daha fazla kendilerine ihtiyacımız olduğu hâlde 
bıraktık, onlardan ayrılıverdik, bir de bir çağrıcının:  

“Her topluluk kime kulluk ediyor idiyse ona uysun” dediğini 
işittik. Biz rabbimizi bekliyoruz” derler. Allah Teâlâ da onlara, ilk 
defasında gördüklerinden farklı bir sûrette tecelli eder ve:  
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“Ben sizin rabbinizim!” diye buyurur. Onlar da: “Sen bizim 
rabbimizsin” derler. Onunla da sadece nebiler konuşur. Allah Teâlâ:  

“Sizinle rabbiniz arasında onu tanımanıza yardımcı olacak bir 
alametiniz var mıdır?” diye buyurur. Onlar da: “Baldır” derler. Baldırını 
gösterir. Her mü’min O’na secde eder. Allah’a gösteriş ve duyurmak için 
secde edenler ise oldukları gibi kalırlar. Bunlar secde etmek isteyecekler 
ancak bu omurgadaki eklem yerleri bitiştiği için secde 
edemeyeceklerdir. Sonra da sırat köprüsü getirilip cehennemin üzerine 
konacak” (Ravi der ki): Biz de: “Ey Allah’ın Rasûlü! Köprü nedir?” diye sorduk. 
O da şöyle buyurdu:  

“Kaygan, sallantılı mekân, üzerinde kancalar, kerpetenler, deve 
dikenleri gibi dikenli olan ağaçlar bulunmaktadır. Mü’minler köprüyü, 
derecelerine göre, kimisi gözün bakışı gibi, kimisi yıldırım gibi, kimisi 
gözün bakışı gibi, kimisi yıldırım gibi, kimisi rüzgâr gibi, kimisi hızlı 
koşan atlar gibi geçerler. Kimisi bunlar gibi selametli bir şekilde geçerler, 
kimisi ufak tefek yaralar alarak geçerler kimisi de cehenneme yuvarlanır. 
Nihayet en sonuncuları sürüne sürüne geçer. Sizler hakkı benden çok 
arıyor değilsiniz. Cebbar olan Allah’a o gün kim hakikaten inanmışsa, 
göreceksiniz. Cennete giren Mü’minler saraylarına yerleştikten sonra, 
bazı Müslüman kardeşlerini göremeyince:  

“Ya Rabbi! Onlar bizimle beraber namaz kılan, oruç tutan ve 
bizimle beraber hareket edenlerdi.” diyecekler. Allah Azze ve Celle de:  

“Gidin, kalbinde dinar miktarı kadar imanı bulunanları 
cehennemden çıkarın” buyuracak. Allah Azze ve Celle bu mü’minlerin 
vücutlarını cehenneme haram kılar. Mü’minler cehennemde yanan 
kardeşlerinin yanlarına gelirler. Bakarlar ki, kimisinin topuklarına kadar, 
kimisinin bacaklarına kadar ateşe dalmış vaziyettedir. Onlardan 
tanıdıklarını tutup çıkarırlar, sonra da dönüp giderler. Sonra Yüce Allah:  

“Haydi gidin. Kalbinde yarım dinar kadar imanı bulunanı 
cehennemden çıkarın” diye buyurur. Cennette bulunan mü’minler gelip 
tanıdıklarını çıkarırlar sonra da geri dönerler. Allah Teâlâ:  

“Haydi gidin! Kalbinde zerre kadar imanı bulunanı cehennemden 
çıkarın” diye buyuracak. Onlar da gelip tanıdıklarını (yine) 
çıkaracaklardır.” Ravi Ebû Said El-Hudri radıyallahu anh der ki:  
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“Eğer bana inanmıyorsanız şu ayeti okuyun: “Allah zerre kadar 
haksızlık etmez, zerre kadar bir iyilik olsa, onu kat kat yapar ve kendi 
indinde büyük mükâfat verir.” (Nisa 40)  

“Nebiler, melekler ve mü’minler şefaat ederler. Sonra da Cebbar 
olan Allah:  

“Şimdi de sıra benim şefaatimde” diye buyurur ve cehennemden 
bir avuç (kabza) alır. Buradan vücutları tam anlamıyla yanmış insanları 
çıkarır. Bunlar cennetin dışında bulunan bir nehre daldırılırlar. Bu nehre 
“Hayat nehri” adı verilir. Onlar selin getirdiği yığınlar arasında yabani 
reyhan tohumları nasıl hızla bitiyorsa, öyle bitecekler. Bu yabanî reyhan 
otlarını bir kaya ile bir ağaç arasında görmüşsünüzdür. Bu otun güneşe 
bakan tarafı yeşil, gölgeye bakan tarafı da beyazdır. İşte nehre daldırılıp 
çıkarılan bu kimseler çıkarıldıkları vakit beyazlıkları ve parlaklıkları sanki 
mercan gibi parlaktır, onların boyunlarına gerdanlıklar takılır. Böylece 
cennete girerler. Cennetlikler bunlar hakkında:  

“Bunlar Allah Teâlâ’nın azatlı kullarıdırlar. Bunların işlemiş 
oldukları bir amel, göndermiş oldukları bir hayır olmaksızın Allah Azze 
ve Celle onları cennetine sokmuştur.” derler. Bunlara: “Gördükleriniz ve 

bir o kadarı sizindir” denilir.”310 

Hâkim’in rivayetinde şu ziyade vardır: “Allah buyurur ki: “Alın, aldığınız 
sizindir.” Bunun üzerine bitirene kadar alırlar ve derler ki: “Rabbimiz! 
Aldıklarımızdan daha üstünü var mıdır?” Allah buyurur ki: 
“Hoşnutluğum vardır. Bundan sonra öfkelenmem.”311 

577- Darekutni er-Ru’yet’te, Taberânî, sahih kaydıyla Hâkim, Beyhakî, 
Kitabu’r-Ruye’de el-Ecrab, Musned’inde İshak b. Rahuye ve İbn Ebi'd-Dunyâ 
İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ  َيْجَمعُ  ُ  َوَيْنِزلُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاَس  اَّللَّ  َفُيَناِدي اْلَغَمامِ  ِمنَ  ِظل ٍ  ِفي اَّللَّ

                                                

310 Sahih. Buhârî (7439) Muslim (184) 
311 Hasen. Hâkim (4/626) 
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َرُكمْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َرب ُِكمُ  ِمنْ  َتْرَضْوا أََلمْ  النَّاُس  أَيَُّها َيا: ُمَنادٍ   َوَصوَّ
ْنَيا ِفي َيْعُبدُ  َكانَ  َما ِمْنُكمْ  ِإْنَسانٍ  ُكلَّ  يَُول َِي  أَنْ  َوَرَزَقُكمْ   أََلْيَس  َوَيَتَولَّى؟ الدُّ
؟ َرب ُِكمْ  ِمنْ  َذِلُكمْ   َما ِإَلى ِمْنُكمْ  ِإْنَسانٍ  ُكلُّ  َفْلَيْنَطِلْق  َقاَل  َبَلى َقالُوا َعْدل 
ْنَيا ِفي َيَتَولَّى َكانَ  ْنَيا ِفي َيْعُبُدونَ  َكاُنوا َما َلُهمْ  َويَُمثَُّل  َقاَل  الدُّ  َقاَل  الدُّ

 ُعَزْيرَ  َيْعُبدُ  َكانَ  ِلَمنْ  َويَُمثَُّل  ِعيَسى َشْيَطانُ  ِعيَسى َيْعُبدُ  َكانَ  ِلَمنْ  َويَُمثَُّل 
جَ  َلُهمُ  يَُمثَُّل  َحتَّى ُعَزْيرَ  َشْيَطانُ   أَْهُل  َوَيْبَقى َواْلَحَجرُ  َواْلَعْودُ  َرةُ الشَّ
ْساَلمِ  ا اْْلِ بُّ  َلُهمُ  َفَيُقولُ  ُجثُوما  َكَما َتْنَطِلُقونَ  ََل  َلُكمْ  َما َوَتَعاَلى َتَباَركَ  الرَّ
 بَُّكمْ رَ  َتْعِرُفونَ  َفِبمَ  َفَيُقولُ  َبْعدُ  َرأَْيَناهُ  َما َربًّا َلَنا ِإنَّ  َفَيُقولُونَ  النَّاُس؟ اْنَطَلَق 

 ِعْندَ  َفُيْكَشُف  َقاَل  َعَرْفَناهُ  َرأَْيَناَها ِإنْ  َعاَلَمة   َوَبْيَنهُ  َبْيَنَنا َقالُوا َرأَْيُتُموُه؟ ِإنْ 
ا الطََّبُق  ِبَظْهِرهِ  َكانَ  َمنْ  ُكلُّ  َفَيِخرُّ  َقاَل  َساٍق  َعنْ  َذِلَك   َقْوم   َوَيْبَقى َساِجدا

ُجودَ  ِريُدونَ يُ  اْلَبَقرِ  َكَصَياِصي ِ  ظُُهوُرُهمْ   يُْؤَمُرونَ  ثُمَّ  َيْسَتِطيُعونَ  َفاَل  السُّ
 َمنْ  َفِمْنُهمْ  َقاَل  أَْعَماِلِهمْ  َقْدرِ  َعَلى نُوَرُهمْ  َفُيْعَطْونَ  ُرُءوَسُهمْ  َفَيْرَفُعونَ 
 ْنُهمْ َومِ  َذِلَك  َفْوَق  نُوَرهُ  يُْعَطى َمنْ  َوِمْنُهمْ  َيَدْيهِ  َبْينَ  اْلَجَبلِ  ِمْثَل  نُوَرهُ  يُْعَطى
 َحتَّى َذِلَك  ُدونَ  نُوَرهُ  يُْعَطى َمنْ  َوِمْنُهمْ  ِبَيِميِنهِ  النَّْخَلةِ  ِمْثَل  نُوَرهُ  يُْعَطى
ةا  ُيِضيءُ  َقَدِمهِ  ِإْبَهامِ  َعَلى نُوَرهُ  يُْعَطى َمنْ  آِخرُ  َتُكونَ  ةا  َويُْطِفيءُ  َمرَّ  َفِإَذا َمرَّ
مَ  أََضاءَ  ونَ  َفَيُمرُّ  َقاَل  امَ قَ  أُْطِفيءَ  َوِإَذا َقَدَمهُ  َقدَّ َراطِ  َعَلى َوَيُمرُّ  الص ِ

َراطُ  ْيِف  َكَحد ِ  َوالص ِ  َقْدرِ  َعَلى اْنُجوا َلُهمُ  َفَيُقولُ  َقاَل  َمَزلَّة   َدْحض   السَّ
 َكالطَّْرِف  َيُمرُّ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  اْلَكْوَكِب  َكاْنِقَضاِض  َيُمرُّ  َمنْ  َفِمْنُهمْ  نُوِرُكمْ 
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يحِ  رُّ َيمُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  ْحلِ  َكَشد ِ  َيُمرُّ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  َكالر ِ  َرَمالا  َوَيْرُمُلونَ  الرَّ
ونَ   َقاَل  َقَدِمهِ  ِإْبَهامِ  َعَلى نُوُرهُ  الَِّذي َيُمرَّ  َحتَّى أَْعَماِلِهمْ  َقْدرِ  َعَلى َفَيُمرُّ

 َفِإَذا النَّارُ  َجَواِنَبهُ  َوتُِصيُب  أُْخَرى َوَتْعَلُق  ِرْجل   َوَتِخرُّ  َيد   َوَتْعَلُق  َيد   َتِخرُّ 
اَنا الَِّذي َّلِلَِّ  اْلَحْمدُ  َقالُوا َخَلُصوا  أَْعَطاَنا َلَقدْ  َناكِ أََرا الَِّذي َبْعدَ  ِمْنَك  َنجَّ

 ُ ا يُْعطِ  مْ لَ  َما اَّللَّ  اْلَجنَّةِ  َباِب  ِعْندَ  َضْحَضاحٍ  ِإَلى َفَيْنَطِلُقونَ  َقاَل  أََحدا
 َباِب  َخَللِ  ِمنْ  َوَيَرْونَ  َوأَْلَوانُُهمْ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِريحُ  َلْيِهمْ إِ  َفَيُعودُ  َفَيْغَتِسُلونَ 

 اْلَمْنِزَل  َذِلَك  أَْعِطَنا َربََّنا َفَيُقولُونَ  اْلَجنَّةِ  أَْدَنى ِفي َمْنِزَلا  ُمْصَفق   َوُهوَ  اْلَجنَّةِ 
ْيُتُكمْ  َوَقدْ  اْلَجنَّةَ  أََتْسأَلُوِني َلُهمْ  َفَيُقولُ   أَْعِطَناهُ  َربََّنا َفَيُقولُونَ  النَّاِر؟ نَ مِ  َنجَّ
 ِإنْ  َلَعلَُّكمْ  َفَيُقولُ  َحِسيَسَها َنْسَمعُ  ََل  اْلَباَب  َهَذا النَّارِ  َوَبْينَ  َبْيَنَنا اْجَعْل 

ِتَك  ََل  َفَيُقولُونَ  َغْيَرهُ  َتْسأَلُوا أَنْ  أَْعَطْيُتُكُموهُ   َوأَيُّ  َغْيَرهُ  َنْسأَلُُك  ََل  َوِعزَّ
 َكانَ  َذِلَك  أََمامَ  َمْنِزل   َلُهمْ  َويُْرَفعُ  اْلَجنَّةَ  َفَيْدُخُلونَ  ِمْنُه؟ أَْحَسنَ  َيُكونُ  ِزلٍ َمنْ 

ا َذِلَك  َقْبَل  َرأَْوهُ  الَِّذي  َفَيُقولُ  اْلَمْنِزَل  َذِلَك  أَْعِطَنا َربََّنا َفَيُقولُونَ  ِعْنَدهُ  ُحْلما
ِتَك  ََل  َفَيُقولُونَ  َغْيَرهُ  َتْسأَلُوا نْ أَ  أَْعَطْيُتُكُموهُ  ِإنْ  َلَعلَُّكمْ  َلُهمْ   َنْسأَلُُك  ََل  َوِعزَّ
 َكانَ  َذِلَك  أََمامَ  َمْنِزل   َلُهمْ  يُْرَفعُ  ثُمَّ  َفُيْعطُوَنهُ  ِمْنُه؟ أَْحَسنُ  َمْنِزلٍ  َوأَيُّ  َغْيَرهُ 
ا َكانَ  َذِلَك  َقْبَل  أَْعطُوهُ  الَِّذي  أَْعِطَنا َربََّنا نَ َفَيُقولُو َرأَْوا الَِّذي ِعْندَ  ُحْلما
 ََل  َفَيُقولُونَ  َغْيَرهُ  َتْسأَلُوا أُْعِطيُتُموهُ  ِإنْ  َلَعلَُّكمْ  َفَيُقولُ  اْلَمْنِزَل، َذِلَك 

ِتَك   َلُهمْ  ِلُيَقاَل  َيْسُكُتونَ  ثُمَّ  ِمْنُه؟ أَْحَسنُ  َمْنِزلٍ  َوأَيُّ  َغْيَرهُ  َنْسأَلُُك  ََل  َوِعزَّ
 َلُهمُ  َفَيُقولُ  اْسَتْحَيْيَنا َحتَّى َسأَْلَناكَ  َقدْ  َربََّنا ُقولُونَ َفيَ  تُْسأَلُوَن؟ ََل  َمالُُكمْ 
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بُّ  ْنَيا ِمْثَل  أُْعِطَيُكمْ  أَنْ  َتْرَضْونَ  أَََل  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  الرَّ  ِإَلى َخَلْقُتَها ُمْنذُ  الدُّ
 اْلَعاَلِميَن؟ َربُّ  َوأَْنَت  ِبَنا أََتْسَتْهِزئُ  َفَيُقولُونَ  أَْضَعاِفَها؟ َوَعَشَرةَ  أَْفَنْيُتَها َيْومِ 
 َضِحَك  ِإَلَّ  اْلَحِديِث  َهَذا ِمنْ  اْلَمَكانَ  َهَذا اَّللَِّ  َعْبدُ  َبَلغَ  َفَما َمْسُروق   َقاَل 
ْحَمنِ  َعْبدِ  أََبا َيا َرُجل   َلهُ  َفَقاَل  ْثَت  َلَقدْ  الرَّ ا اْلَحِديَث  َهَذا َحدَّ  َفَما ِمَرارا
 َسِمْعُت  اَّللَِّ  َعْبدُ  َفَقاَل  َضِحْكَت؟ ِإَلَّ  اْلَحِديِث  َهَذا ِمنْ  اْلَمَكانَ  َهَذا َبَلْغَت 
ثُهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوَل  ا يَُحد ِ  ِمنْ  اْلَمَكانَ  َهَذا َبَلغَ  َفَما ِمَرارا
ْنَسانُ  َيُقولُ  َلَهَواتُهُ  َتْبُدوَ  َحتَّى َضِحَك  ِإَلَّ  اْلَحِديِث  َهَذا  ِبَنا أََتْسَتْهِزئُ  اْْلِ

 َفَقالُوا َفَسُلوِني َقاِدر   َذِلَك  َعَلى َوَلِكن ِي ََل  َفَيُقولُ  اْلَعاَلِميَن؟ َربُّ  َوأَْنَت 
 اْلَجنَّةِ  ِفي َيْرُفُلونَ  َفَيْنَطِلُقونَ  النَّاَس  أَْلَحُقوا َلُهمْ  َفُيَقالُ  النَّاَس  أَْلِحْقَنا َربََّنا
ُجلِ  َيْبُدوَ  َحتَّى ة   َقْصر   ِمْنُهمْ  ِللرَّ َفة   ُدرَّ ا َفَيِخرُّ  ُمَجوَّ  اْرَفعْ  َلهُ  َفُيَقالُ  َساِجدا

 ِمنْ  َمْنِزل   َذِلَك  ِإنََّما َلهُ  َفُيَقالُ  َرب ِي َرأَْيُت  َفَيُقولُ  َرْأَسهُ  َفَيْرَفعُ  َرْأَسَك 
أُ  َرُجل   َفَيْسَتْقِبُلهُ  َفَيْنَطِلُق  َمَناِزِلَك  ُجودِ  َفَيَتَهيَّ  َفَيُقولُ  َلَك؟ َما َلهُ  َقالُ َفيُ  ِللسُّ
انَ  أَبُو َشكَّ  َمَلكاا أَوْ  َمِلكاا َرأَْيُت   ِمنْ  َقْهَرَمان   َذِلَك  ِإنََّما َلهُ  َفُيَقاُل  َغسَّ

 َعَلى َقَهاِرَمِتَك  ِمنْ  َقْهَرَمان   ِإنََّما َفَيُقولُ  َفَيْأِتيهِ  َعِبيِدكَ  ِمنْ  َعْبد   َقَهاِرَمِتَك 
 ِعْندَ  َفَيْنَطِلُق  َعَلْيهِ  أََنا َما َعَلى ُكلُُّهمْ  َقْهَرَمانٍ  أَْلِف  َيَدْي  َتْحَت  اْلَقْصرِ  َهَذا
ة   َوُهوَ  اْلَقْصرُ  َلهُ  َفُيْفَتحُ  َذِلَك  َفة   ُدرَّ  َوأَْعاَلُقَها َوأَْبَوابَُها َسَقائُُفَها ُمَجوَّ

 ُمَبطََّنة   َخْضَراءُ  َجْوَهَرة   هُ َفَيْسَتْقِبلُ  اْلَقْصرُ  َلهُ  َفُيْفَتحُ  َقاَل  ِمْنَها َوَمَفاِتيُحَها
ا َسْبِعينَ  ِبَحْمَراءَ   َحْمَراءَ  َجْوَهَرةٍ  ِإَلى يُْفِضي َباٍب  ُكلُّ  َباباا ِستُّونَ  ِفيَها ِذَراعا
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 َغْيرِ  َعَلى َجْوَهَرةٍ  ِإَلى يُْفِضي َباٍب  ُكلُّ  َباباا ِستُّونَ  ِفيَها ِبَخْضَراءَ  ُمَبطََّنةٍ 
 َوَوَصاِئُف  َقاَل  أَوْ  َوَيَصاِئُف  َوأَْزَواج   ُسَرر   َجْوَهَرةٍ  ُكل ِ  يفِ  َصاِحَبِتَها َلْونِ 
 ُحلَّة   َسْبُعونَ  َعَلْيَها َعْيَناءَ  ِبَحْوَراءَ  ُهوَ  َفِإَذا َفَيْدُخُل  اْلَحِديِث  ِفي َقاَل  َهَكَذا
 أَْعَرَض  ِإَذا تَُهاِمْرآ َوَكِبُدهُ  ِمْرآتُهُ  َكِبُدَها ُحَلِلَها َوَراءِ  ِمنْ  َساِقَها ُمخُّ  يَُرى
ا َسْبِعينَ  َعْيِنهِ  ِفي اْزَداَدْت  ِإْعَراَضةا  َعْنَها ا ِضْعفا  َفِإَذا َذِلَك  َقْبَل  َكاَنْت  َعمَّ

ا َسْبِعينَ  َعْيِنَها ِفي اْزَدادَ  ِإْعَراَضةا  َعْنهُ  أَْعَرَضْت  ا ِضْعفا  َقْبَل  َعَلْيهِ  َكانَ  َعمَّ
ا َسْبِعينَ  َعْيِني ِفي اْزَدْدَت  َلهُ  َفَتُقولُ  َذِلَك،  َذِلَك  ِمْثَل  َلَها َوَيُقولُ  ِضْعفا

 اْلَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َفَقاَل  َعامٍ  ِمائَةِ  َمِسيَرةَ  َبَصِرهِ  َمدَّ  ُمْلِكهِ  َعَلى َفُيْشِرُف 
ثَُنا َما ِإَلى َكْعُب  َيا َتْسَمعُ  أَََل  َذِلَك  ِعْندَ   ْهلِ أَ  أَْدَنى َعنْ  َعْبدٍ  أُم ِ  اْبنُ  ِبهِ  يَُحد ِ
 َوََل  َرأَْت  َعْين   ََل  َما اْلُمْؤِمِنينَ  أَِميرَ  َيا َفَقاَل  ِبأَْعاَلُهْم؟ َفَكْيَف  َلهُ  َما اْلَجنَّةِ 
ا ِلَنْفِسهِ  َفَخَلَق  َواْلَماءِ  اْلَعْرِش  َفْوَق  َكانَ  اَّللََّ  ِإنَّ  َسِمَعْت  أُُذن    َفَزيََّنَها ِبَيِدهِ  َدارا
َراِب  الثََّمَراِت  ِمنَ  َشاءَ  َما ِفيَها َوَجَعَل  َشاءَ  ِبَما  َيَرَها َفَلمْ  أَْطَبَقَها ثُمَّ  َوالشَّ
 َكْعب   َقَرأَ  ثُمَّ  اْلَماَلِئَكةِ  ِمنَ  َغْيُرهُ  َوََل  ِجْبِريُل  َخَلَقَها، ُمْنذُ  َخْلِقهِ  ِمنْ  أََحد  
ةِ  ِمنْ  َلُهمْ  أُْخِفَي  َما َنْفس   َتْعَلمُ  َفاَل }  َذِلَك  ُدونَ  َق َوَخلَ  اْْلَيةَ { أَْعَينٍ  ُقرَّ

ْنُدِس  اْلَحِريرِ  ِمنَ  َذَكرَ  َما ِفيِهَما َوَجَعَل  َشاءَ  ِبَما َفَزيََّنُهَما َجنََّتْينِ   َوالسُّ
ْسَتْبَرِق   ِفي ِكَتابُهُ  َكانَ  َفَمنْ  اْلَماَلِئَكِة، ِمنَ  َخْلِقهِ  ِمنْ  َشاءَ  َما َوأََراُهَما َواْْلِ

ي ِينَ  ارُ  ِتْلَك  َلهُ  ِعل ِ ُجُل  َرِكَب  اَفِإذَ  الدَّ ي ِينَ  أَْهلِ  ِمنْ  الرَّ  َيْبَق  َلمْ  ُمْلِكهِ  ِفي ِعل ِ
 ِلَيْستْنِشُقونَ  ِإنَُّهمْ  َحتَّى َوْجِههِ  َضْوءِ  ِمنْ  َدَخَلَها ِإَلَّ  اْلَجنَّةِ  ِخَيامِ  ِمنْ  َخْيَمة  
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ا َيُقولُونَ  ِريَحهُ  يحِ  ِلَهِذهِ  َواها َبةِ  الر ِ  اْلَيْومَ  َعَلْيَنا َف أَْشرَ  َلَقدْ  َوَيُقولُونَ  الطَّي ِ
ي ِينَ  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجل    َقدِ  اْلُقُلوَب  َهِذهِ  ِإنَّ  َكْعُب  َيا َوْيَحَك  ُعَمرُ  َفَقاَل  ِعل ِ

 ِمنْ  َما َزْفَرةا  ِلَجَهنَّمَ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمِنينَ  أَِميرَ  َيا َكْعب   َفَقاَل  َفاْقِبْضَها اْسَتْرَخْت 
ٍب  َمَلٍك   َرب ِ  اَّللَِّ  َخِليُل  ِإْبَراِهيمُ  َيُقوَل  َحتَّى ِلُرْكَبَتْيهِ  َيِخرُّ  ِإَلَّ  َنِبي ٍ  َوََل  ُمَقرَّ
 أَنْ  َلَظَنْنَت  َعَمِلَك  ِإَلى َنِبيًّا َسْبِعينَ  َعَمُل  َلَك  َكانَ  َلوْ  َحتَّى َنْفِسي َنْفِسي
 ِمْنَها َتْنُجوَ  َلنْ 

“Allah kıyamet gününde insanların bir araya toplar. Yine Allah 
buluttan gölgelikler içinde iner. Bir münadi şöyle seslenir: 

“Ey insanlar! Sizi yaratan, size şekil veren, sizi rızıklandıran 
rabbinizin sizden herbir kimseyi dünyada ibadet etmekte olduğu şey ile 
beraber kılmasına razı olmaz mısınız? Bu rabbinizden bir adalet değil 
midir?” Onlar da: “Evet” derler. Bunun üzerine: 

“Sizden her bir kimse dünyada iken veli edindiği şeye gitsin” der. 
Dünyada ibadet etmekte oldukları şeyler onlara temessül eder. İsa 
aleyhi's-selâm’a ibadet etmekte olan kimseye İsa aleyhi's-selâm’ın 
şeytanı temessül eder. Uzeyr aleyhi's-selâm’a ibadet etmekte olan 
kimseye Uzeyr aleyhi's-selâm’ın şeytanı temessül eder. Öyle ki onlara 
ağaç, tahta ve taş bile temessül eder. Geriye İslam ehli diz çökmüş halde 
kalır. Rab Tebarek ve Teâlâ onlara: 

“Siz neden diğer insanların gittiği gibi gitmiyorsunuz?” buyurur. 
Onlar da: “Bizim bir rabbimiz var ki O’nu henüz görmedik” derler.  

“Rabbinizi gördüğünüz zaman O’nu neyle tanıyacaksınız?” diye 
buyurur. Onlar da: 

“O’nunla aramızda bir alamet var. Onu gördüğümüzde O’nu 
tanıyacağız” derler. O esnada Allah baldırı açar ve sırtında kemikler 
bulunan herkes secdeye kapanır. Geriye secde etmek isteyen fakat 
sırtları sığır boynuzu gibi olmuş kimseler kalır. Secde etmeye güç 
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yetiremezler. Sonra onlara emredilir de başlarını kaldırırlar. Nurları 
amelleri ölçüsünde verilir. Bazılarına nurları önlerindeki bir dağ gibi 
verilir. Bazılarına nurları bundan daha fazla verilir. Bazılarına nurları 
sağlarındaki bir hurma ağacı gibi verilir. Bazılarına nurları bundan daha 
az verilir. Öyle ki kendisine en son nur verilecek olan kimsenin nuru 
ayağının başparmağı üzerine konur. Bu nur bir yanar bir söner. Yandığı 
zaman kişi bir adım atar, söndüğü zaman ise dinelip kalır. Sonra o geçer. 
Onlar da sırat üzerinden geçerler. Sırat kılıcın keskin tarafı 
inceliğindedir. Çürük ve kaygandır. Allah onlara: 

“Nurunuz ölçüsünde kurtulun” buyurur. Onlardan bazıları yıldızın 
kayması hızında geçer. Bazıları göz açıp kapama hızında geçer. Bazıları 
rüzgâr gibi geçer, bazıları yolculuk edercesine koşar adımlarla geçer. 
Amelleri ölçüsünde geçerler. Sonunda nuru ayağının başparmağında 
olan kişi dahi geçer. Bir eli düşerken bir eli tutunur, bir düşer bir tutunur. 
Yanlarına ateş dokunur. Kurtuluşa erdikleri zaman: 

“Seni bize gösterdikten sonra bizi senden kurtaran Allah’a hamd 
olsun. Gerçekten Allah bize kimseye vermediğini verdi” derler. Sonra 
cennetin kapısının yanında bir sığ yere giderler ve orada yıkanırlar. 
Cennet ehlinin kokuları ve renkleri onlara döner. Kapalı halde olan 
cennet kapısının deliğinden cennetin en dış kısmında bulunan bir ev 
görürler ve: “Rabbimiz! O evi bize ver” derler. Allah: 

“Ben sizi ateşten kurtardığım halde siz benden cenneti mi 
istiyorsunuz?” buyurur. Onlar da: 

“Rabbimiz! Onu bize ver ve bizimle ateş arasına şu kapıyı koy ki 
onun hışırtısını duymayalım” derler. Bunun üzerine Allah: 

“Size onu verdiğim zaman başka bir şey istemeyesiniz?” buyurur. 
Onlar da şöyle derler: 

“Hayır, izzetine yemin olsun ki başka bir şey istemeyeceğiz. Hangi 
ev ondan daha güzel olabilir ki?” Sonra cennete girerler. Onlara daha 
önce görmüş oldukları evin önünde bir ev yükseltip onun yanında bir 
hayal olarak gösterilir. Bunun üzerine: “Rabbimiz! Bize şu evi ver” 
derler. Allah: 

“Size onu verdiğim zaman başka bir şey istemeyesiniz?” buyurur. 
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Onlar da şöyle derler: 

“Hayır, izzetine yemin olsun ki başka bir şey istemeyeceğiz. Hangi 
ev ondan daha güzel olabilir ki?” Sonra onlara o ev verilir. Sonra onlara 
daha önce kendilerine verilmiş olan evin önünde bir ev yükseltilip 
gördükleri evin yanında hayal olarak gösterilir. Bunun üzerine: 
“Rabbimiz! Bize şu evi ver” derler. Allah: 

“Size onu verdiğim zaman başka bir şey istemeyesiniz?” buyurur. 
Onlar da şöyle derler: 

“Hayır, izzetine yemin olsun ki başka bir şey istemeyeceğiz. Hangi 
ev ondan daha güzel olabilir ki?” Sonra oraya yerleşirler. Sonra onlara: 

“Neden bir şey istemiyorsunuz?” denilir. Onlar da: “Rabbimiz! 
Senden istedik ya, artık hayâ ediyoruz” derler. Bunun üzerine Rab 
Tebarek ve Teâlâ onlara: 

“Size kendisini yarattığımdan itibaren yok ettiğim güne kadar olan 
haliyle dünyayı ve beraberinde on katını vermemden razı olmaz 
mısınız?” buyurur. Onlar da: 

“Âlemlerin rabbi olduğun halde bizimle alay mı ediyorsun?” 
derler.” Mesruk rahimehullah dedi ki: 

“Abdullah (b. Mes’ud) radiyallahu anh bu hadiste bu bölüme ne zaman 
gelse mutlaka gülerdi. Adamın biri ona: 

“Ey Ebu Abdirrahman! Bu hadisi defalarca rivayet ettin ve ne zaman bu 
bölüme geldinse mutlaka güldün” dedi. Bunun üzerine Abdullah radiyallahu 
anh dedi ki: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den defalarca bu hadisi işittim. 
Bu hadiste bu bölüme ne zaman gelse mutlaka azı dişleri görününceye kadar 
gülerdi.”  

“İnsan der ki: “Âlemlerin rabbi olduğun halde bizimle alay mı 
ediyorsun?” Bunun üzerine Allah: “Hayır. Fakat ben buna kâdirim. O 
halde benden isteyin” buyurur. Onlar da: 
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“Rabbimiz! Bizi insanların arasına kat” derler. Onlara: 

“İnsanların arasına katılın” denilir. Sonra giderler ve cennette 
kasıla kasıla yürürler. Sonra onlardan bir adama oyulmuş inci şeklinde 
olan bir köşk görünür. Hemen secdeye kapanır. Ona: 

“Başını kaldır” denilir. Adam da başını kaldırır ve: “Rabbimi 
gördüm” der. Ona: “Bu ancak senin evlerinden bir tanesidir” denilir. 
Sonra adam gider, önüne bir adam çıkar. Bunun üzerine secde etmeye 
yeltenir. Ona: “Ne oldu?” diye sorulur. O da: 

“Bir hükümdar (Ebu Gassan’ın şekkine göre: ya da melek) 
gördüm” diye cevap verir. Bunun üzerine ona: 

“O ancak senin kahyâlarından bir kâhyâdır” denilir. Kâhya: 

“Ben senin bu köşkteki uşaklarından biriyim. Benim idarem altında 
bin uşak daha vardır ki, onların hepsi benim bulunduğum hal üzeredir” 
der. Bundan sonra adam gider ve köşkün kapısı kendisine açılır. İçi 
oyulmuş bir incidir. Çardakları, kapıları, eşyaları ve anahtarları 
incidendir. Köşkün kapısı kendisine açılır. Onu içerisi kırmızı olan, içinde 
altmış kapılı, yetmiş zira büyüklüğünde yeşil bir cevher karşılar. Her bir 
kapı içerisi yeşil olan altmış kapılı kırmızı bir cevhere götürür. Onun her 
bir kapısı da önceki renklerden farklı bir renge sahip cevhere götürür. 
Her bir cevherin içinde döşekler, eşler ve hizmetçiler vardır. Adam 
cevherin içine girer, bakar ki, iri ve kara gözlü bir güzel. Onun üzerinde 
yetmiş elbise vardır ve bacağının iliği elbiselerinin ardından görünür. 
Onun ciğeri kişinin aynasıdır. Kişinin ciğeri de onun aynasıdır. Adam 
ondan biraz yüz çevirecek olsa kadın onun gözünde önceki halinden 
yetmiş kat daha fazla değerlenir. Kadın da ondan biraz yüz çevirecek 
olsa adam onun gözünde önceki halinden yetmiş kat daha fazla 
değerlenir. Kadın ona: 

“Gözümde yetmiş kat daha değerlendin” der. Adam da ona aynısını 
söyler. Sonra mülküne gözünün ulaştığı yere kadar bakar. Mülkünün 
büyüklüğü yüz yıllık yürüme mesafesi kadardır.” Bu esnada Ömer b. el-
Hattab radiyallahu anh şöyle dedi: 

“Ey Ka’b! İbn Ummi Abd’in (yani İbn Mes’ud radiyallahu anh’ın) bize 
cennetliklerin en aşağı derecede olanı ve onun için neler olduğu hakkında 
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rivayet ettiklerini işitmiyor musun? Şu halde onların en yüksek derecede 
olanının durumu nasıl olur?” Bunun üzerine Ka’b rahimehullah şöyle dedi: 

“Ey mü’minlerin emiri! Ona verilecekleri ne bir göz görmüş, ne de bir 
kulak işitmiştir. Allah arşın ve suyun üzerindeydi. Kendisi için eliyle bir yurt 
yarattı, onu dilediği şeylerle süsledi. Onun içerisine dilediği meyve ve 
içecekleri koydu. Sonra onun kapılarını kilitledi. Onu yarattıklarından 
hiçkimse, yarattığı günden bu yana hiç görmemiştir. Ne Cibril, ne de başka bir 
melek.” Sonra Kab şu ayeti okudu: 

“Hiçbir nefis onlara göz aydınlığı olarak nelerin saklandığını 
bilemez.” (Secde 17) sonra şöyle devam etti: 

“Allah bunun dışında da iki cennet yarattı. Onları dilediği şeylerle 
süsledi. Yine onların içerisine zikretmiş olduğu ipeği, beyaz ipeği ve yeşil ipeği 
koydu. Onları meleklerden dilediği kula gösterdi. Kimin kitabı illiyyinde ise o 
yurt onundur. İlliyyin ehlinden olan birisi mülküne girdiği zaman cennetin 
çadırlarından onun yüzünün nurunun girmediği hiçbir çadır kalmaz. Öyle ki 
onun kokusunu alırlar da: “Ah şu güzel koku” derler. Yine:  

“İlliyyin ehlinden olan bir adam bugün bizim üzerimize çıktı” derler. 
Bunun üzerine Ömer radiyallahu anh: 

“Yapma ey Ka’b! Bu kalpler genişledi. Sen onları daralt” dedi. Ka’b 
rahimehullah dedi ki: 

“Ey mü’minlerin emiri! Cehennemin öyle bir soluğu vardır ki ne kadar 
yakın melek ve nebi varsa hepsi dizleri üzerine yıkılır. Öyle ki İbrahim aleyhi's-
selâm: “Rabbim! Nefsim, nefsim” der. Öyle ki amellerinin yanında yetmiş 
nebinin ameli de senin olsa zannederim ondan kurtulamazsın.”312 

Hâkim dedi ki: “Bu hadis sahihtir. Ebu Hâlid ed-Dalânî’nin doğru ve 
sağlam bir ravi olduğuna hepsi de şahitlik etmişlerdir.” Heysemi dedi ki: “Sika 

                                                

312 Buhârî'nin şartına göre sahih. Mervezi Ta’zimu Kadri’s-Salat (278) Hâkim 
(4/632) Taberânî (9/357) Darekutni Ru’yet (116) Abdullah b. Ahmed es-Sunne (1203) 
İbn Ebi'd-Dunyâ Sıfatu’l-Cenne (29) İbn Huzeyme et-Tevhid (2/583) İbn Mende 
Tevhid (531) Heysem b. Kuleyb Musned (410) Beyhakî el-Ba’s (434) Zehebi Erbain 
(131)  
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bir ravi olan Ebu Halid ed-Dalanî dışında ravileri sahihin ravileridir.”313 Zehebi 
isnadını ceyyid kabul etmiştir. İshak b. Rahuye’nin rivayet yolunda ise Ebu 
Halid yoktur. İsnadı sahih, muttasıl ve ravileri güvenilirdir. 

Bu Ümmetin Çokluğu ve Ahiretteki Alametleri 

580- Muslim, Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

لُ  أََنا ا اْْلَْنِبَياءِ  أَْكَثرُ  َوأََنا اْلَجنَّةِ  ِفي ِفعٍ اَش  أَوَّ َمن  اْلِقَياَمِة َوِإنَّ  َيْومَ  َتَبعا
ُقهُ يُ  َما اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  يأِتي ِتهِ  ِمنْ  َصد ِ  َواِحد   َرُجل   ِإَلَّ  أُمَّ

“Ben cennette ilk şefaat edecek olanım. Kıyamet gününde 
nebilerin en çok tabisi olanım. Muhakkak ki kıyamet gününde nebilerden 
kimisi ümmetinden kendisini sadece bir kişi tasdik etmiş olduğu halde 
gelecektir.”314 

583- el-Esbahanî, Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُجوا  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَممَ  ِبُكمُ  ُمَكاِثر   َفِإن ِي َتَزوَّ

“Evlenin. Zira ben kıyamet gününde ümmetlere karşı sizin 
çokluğunuzla övüneceğim.”315 

584- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

                                                

313 Derim ki Zeyd b. Ebi Uneyse, Ebu Halid’e mutabaat etmiştir. Böylece hadis 
Buhârî’nin şartına göredir. 

314 Sahih. Muslim (196) 
315 Sahih ligayrihi. el-Esbahani et-Tergib ve’t-Terhib (2464) Ahmed (3/245) 

Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (5/261) Bezzar (13/95) Taberânî Evsat (5/207) Ebû Nuaym 
Hilyetu'l-Evliyâ (4/219) Beyhakî Şuab (4/382) Kudai Musnedu’ş-Şihab (675) 
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ِتي ِإنَّ  ا الِقَياَمةِ  َيْومَ  يُْدَعْونَ  أُمَّ ِلينَ  ُغرًّ  َفَمنِ  الُوُضوءِ  آَثارِ  ِمنْ  ُمَحجَّ
َتهُ  يُِطيَل  أَنْ  ُكمْ ِمنْ  اْسَتَطاعَ   َفْلَيْفَعْل  ُغرَّ

“Muhakkak ki ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı 
parlak olarak çağırılacaklardır. Sizden kim parlaklığını artırmaya güç 
yetiriyorsa bunu yapsın.”316 

585- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

ِتَك؟ ِمنْ  َبْعدُ  َيْأِت  َلمْ  َمنْ  َتْعِرُف  َكْيَف  َقالُوا  َفَقاَل  اَّللِ  َرُسوَل  َيا أُمَّ
َلة   ُغر   َخْيل   َلهُ  َرُجالا  أَنَّ  َلوْ  أََرأَْيَت   أَََل  بُْهمٍ  ُدْهمٍ  َخْيلٍ  َظْهَرْي  َبْينَ  ُمَحجَّ
ا َيْأتُونَ  َفِإنَُّهمْ  َقاَل  اَّللِ  َرُسوَل  َيا َبَلى َقالُوا َخْيَلُه؟ َيْعِرُف  ِلينَ  ُغرًّ  ِمنَ  ُمَحجَّ

 اْلَحْوِض  َعَلى َفَرطُُهمْ  َوأََنا اْلُوُضوءِ 

“Dediler ki: “Ey Allah’ın rasulü! Senden sonra gelecek olan ümmetini 
nasıl tanıyacaksın?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Ne dersiniz, şayet bir adamın yağız ve doru at sürüsü içinde sakar 
ve sekir bir takım atları olsa, o adam atlarını tanımaz mı?” Ashab: 

“Evet, tanır ey Allah’ın rasulü!” dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdu ki: 

“İşte onlar da abdestten dolayı böyle sakar ve sekir gelecekler. Ben 
havuza onlardan önce varacağım.”317 

588- İbn Mâce, Ebu Hureyre ve Huzeyfe radiyallahu anhuma’dan, 

                                                

316 Sahih. Buhârî (136) Muslim (246) 
317 Sahih. Muslim (249) 
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْنَيا أَْهلِ  ِمنْ  اْْلِخُرونَ  َنْحنُ  لُونَ  الدُّ  َلُهمْ  اْلَمْقِضيُّ  اْلِقَياَمةِ  ْومَ يَ  َواْْلَوَّ
 اْلَخاَلِئِق  َقْبَل 

“Biz dünyâ ehlinin en sona kalanlarıyız; fakat kıyamet gününde, en 
başta bulunanlar ve bütün kullardan önce kendilerine hüküm 
verilenleriz.”318 

589- Taberânî ve sahih kaydıyla Hâkim, Ebu Musa radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ةُ  َهِذهِ  تُْحَشرُ   ِبَغْيرِ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخُلونَ  صنف   أصناٍف  َثالَثةِ  َعَلى اْلُمَّ
ا ِحَساباا يَُحاَسُبونَ  وصنف   ِحَساٍب   ظُُهوِرِهمْ  َعَلى َيِجيئُونَ  وصنف   َيِسيرا
اِسَيةِ  اْلِجَبالِ  أَْمَثاَل  ُ  َفَيْسأَلُ  الرَّ  َهُؤَلءِ  َما َفَيُقولُ  ِبِهمْ  أَْعَلمُ  َوُهوَ  َعْنُهمْ  اَّللَّ

 َوَعَلى َشْيئاا ِبَك  يُْشِرُكونَ  ََل  َيْعُبُدوَنَك  َكانُوا ِعَباِدكَ  ِمنْ  عباد   َفَيُقولُونَ 
نُوُب  ظُُهوِرِهمُ   اْلَيُهودِ  َعَلى َواْجَعُلوَها َعْنُهمْ  اُحطُّوهَ  َفَيُقولُ  َواْلَخَطاَيا الذُّ
 ِبَرْحَمِتي اْلَجنَّةَ  َوأَْدِخُلوُهمُ  َوالنََّصاَرى

“Bu ümmet üç sınıf olarak haşredilir. Bir sınıfı cennete hesapsız 
olarak girer. Bir sınıfı kolay bir hesaba çekilir. Bir sınıfı da sırtlarında 
köklü dağlar gibi günahlarla gelirler. Allah onları daha biliyor olduğu 
halde sorarak der ki: 

“Bunlar nedir?” derler ki: “Kullarından bazı kullardır. Sana hiçbir 
şeyi ortak koşmadan ibadet ederlerdi. Onların sırtlarında hatalar ve 
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günahlar vardır.” Allah buyurur ki: 

“Onların günahlarını kaldırın ve Yahudilerle Hristiyanlara 
yükleyin. Sonra onları rahmetimle cennete girdirin.”319 

592- Muslim, Ebu Burde (b. Ebi Musa)’dan, o da babası (Ebu Musa el-
Eşarî) radiyallahu anh’den Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ediyor: 

 اْلِجَبالِ  أَْمَثالِ  ِبُذنُوٍب  اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  َناس   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيِجيءُ 
 َوالنََّصاَرى اْلَيُهودِ  َعَلى َوَيَضُعَها َلُهمْ  اَّللُ  َفَيْغِفُرَها

“Kıyamet günü müslümanlardan bazı insanlar dağlar gibi 
günahlarıyla gelirler, Allah onları bağışlar ve bu günahları yahudilerle 
hristiyanlara yükler.”320 

593- Yine Muslim’in diğer lafzı şu şekildedir: 

 أَوْ  َيُهوِديًّا ُمْسِلمٍ  ُكل ِ  ِإَلى َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللُ  َدَفعَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا
 نَّارِ ال ِمنَ  ِفَكاُكَك  َهَذا َفَيُقولُ  َنْصَراِنيًّا

“Kıyamet günü olduğu zaman Allah her müslümana bir yahudi veya 
bir hristiyan verir ve buyurur ki: “Bu senin cehenneme karşı fidyendir.”321 

Kurtubi dedi ki: “Âlimlerimiz dediler ki: “Bu hadisler genel kapsamlı 
değildir. Ancak günahkâr olup da Allah’ın kendilerine rahmetiyle lütüfta 
bulunacağı insanlar hakkındadır. Onlardan her birine cehenneme bir fidye 

                                                

319 Muslim'in şartına göre sahih. Tacuddin es-Subkî Mu’cemu’ş-Şuyuh (s.500) 
Hâkim (1/126, 4/282, 649) Ru’yanî (506) İbn Fahir Mucibatu’l-Cenne (298) Hatib 
Telhisu’l-Muteşabih (1/470) Deylemî (8817) İbn Hacer Garaibu’l-Multekita (3574) 
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olması için birer kâfir verilecektir.” Sonra dedi ki: 

“Günahları yahudi ve hristiyanlara yüklenir” sözünün manası, onların 
küfürlerinden ve günahlarından dolayı azaplarının artırılmasıdır. Böylece hem 
kendi suçları oranında ve hem de Müslümanların günahkâr olanlarının suçları 
oranında azap görürler. Muhakkak ki Allah kimseyi başkasının günahından 
sorumlu tutmaz. Nitekim şöyle buyurmuştur: 

 أُْخَرى ِوْزرَ  ِزَرة  َوا َتِزرُ  َوََل 

“Günahkâr olan, başkasının günahını yüklenmez.” (En’âm 164) Allah 
dilediğine azabı katlayabilir ve dilediğinden de azabı hafifletebilir. 

Diğer rivayet lafzında:  

 َنْصَراِنيًّا أَوْ  وِديًّاَيهُ  النَّارَ  َمَكاَنهُ  اَّللُ  أَْدَخَل  ِإَلَّ  ُمْسِلم   َرُجل   َيُموُت  ََل 

“Hiçbir müslüman ölmez ki, mutlaka Allah onun yerine bir yahudi 
veya bir hristiyanı cehenneme koymasın”322 buyrulmuştur. Bunun anlamı 
şudur: Günahkâr müslüman günahları sebebiyle cehennemde bir yer hak 
ettiğinde Allah onu affeder ve onun cehennemde boş kalan yerine, onun 
yerine azap görmesi için bir yahudi veya bir hristiyan koyar. Çünkü bu yahudi 
veya hristiyan küfrü sebebiyle azabı hak etmiştir. Nitekim hadislerde günahkâr 
olsun olmasın, her müslüman için cennette bir menzil, cehennemde bir menzil 
olarak iki menzil olacağı bildirilmiştir. Kâfir için de böyledir. Bu da şu ayetin 
manasıdır: 

 اْلَواِرثُونَ  ُهمُ  أُوَلِئَك 

“İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır” (Mu’minun 10) Yani mü’minler 
kâfirlerin cennetteki yerlerine, kâfirler de mü’minlerin cehennemdeki yerlerine 
varis olurlar. Ancak bu varislik farklı farklıdır. Kimisi hesapsız olarak varis olur, 

                                                

322 Sahih. Muslim (2767) 
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kimisi hesap gördükten ve cehennemden çıktıktan sonra varis olur. 

Beyhakî dedi ki: “Fidyenin hayatlarında günahları örtülmüş olan kimseler 
hakkında olması muhtemeldir. Veya cehennemden çıkarılacak olan kimselere 
cehennemden çıkmalarından sonra bu söylenecektir.” 

Bir başkası dedi ki: “Fidyenin az önce işaret edilen varis olunan menziller 
hakkında bir mecaz olması muhtemeldir.” Nevevi ve başkaları bu görüşü 
tercih ettiler. 

Kâfirlere yüklenecek olan günahlarla kastedilen; kâfirlerin işlenmesine 
sebep oldukları günahlardır. Mü’minlerin kötülükleri bağışlanınca geriye 
kâfirlerin sebep oldukları kötülükler kalır. Şüphesiz kâfirler bağışlanmazlar. 
Günahların yüklenmesi de kâfirlerin mü’minlere işlemelerinde sebep oldukları 
kötülüklerden bir kinayedir. Hafız İbn Hacer dedi ki:  

“Bu en kuvvetli ihtimaldir.” 
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Havzu Kevser 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 اْلَكْوَثرَ  أَْعَطْيَناكَ  ِإنَّا

“Biz sana Kevser’i verdik.” (Kevser 1) 

Havz hakkındaki rivayetler elli küsur sahabeden rivayet edilmiştir. 
Bunlar; dört halife, Ubeyy b. Ka’b, Usame b. Zeyd, Useyd b. Hudayr, Enes b. 
Malik, el-Bera b. Âzib, Burayde, Sevban, Cabir b. Semura, Cabir b. Abdillah, 
Cubeyr b. Mut’im, Cundub el-Becelî, Harise b. Vehb, Huzeyfe b. Useyd, 
Huzeyfe b. el-Yeman, el-Hasen b. Ali, Hamze b. Abdilmuttalib ve hanımı, 
Habbab b. el-Erat, Zeyd b. Erkam ve kardeşi, Zeyd b. Sabit, Selman el-Farisi, 
Semura b. Cundub, Sehl b. Sa’d, Suveyd b. Âmir, es-Sunabih b. el-A’ser, Âbid 
b. Amr, Abdullah b. Zeyd b. Âsım, İbn Abbas, İbn Ömer, İbn Amr, İbn Mes’ud, 
Abdurrahman b. Avf, Utbe b. Abd, Osman b. Maz’un, el-İrbad b. Sariye, Ukbe 
b. Âmir, Ka’b b. Ucra, Lakit b. Amr, el-Mustevrid b. Şeddad, en-Nevvas b. 
Sem’ân, Ebu Said el-Hudrî, Ebu Hureyre, Esma bt. Es-Sıddık, Havle bt. 
Hakîm, Havle bt. Kays, Aişe ve Umm Seleme radiyallahu anhum. 

Ebu Bekr es-Sıddık Radiyallahu Anh Hadisi: 

 594- İbn Ebi Asım, es-Sunne’de, Ebu Bekr radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا َْلَْكَثرُ  اْلَحْوَض  َعَليَّ  ِلَيِردُ  ِإنَّهُ   َوأَْيَلةَ  َصْنَعاءَ  َبْينَ  ِممَّ

“Muhakkak ki benim için havz, San’a ile Eyle arasından daha 
fazlasına akıtılacaktır.”323 

                                                

323 Hasen. Ebu Avane Musned (443) Ahmed (1/4) İbn Hibbân (14/397) Ebû Ya'lâ 
(1/56) Mervezi Musnedu Ebi Bekr (15, 19) İbn Ebi Asım es-Sunne (751) İbn Huzeyme 
et-Tevhid (2/735) 
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Ömer b. el-Hattab Radiyallahu Anh Hadisi: 

595- Ebû Ya'lâ ve Bezzar ravileri güvenilir olan bir isnad ile Ömer b. el-
Hattab radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

 اْلَحْوِض  َعَلى َفَرطُُكمْ  أََنا

“Ben havzda öncünüz olacağım.”324 

596- İbn Ebi Asım es-Sunne’de ve Beyhakî, Ömer b. el-Hattab 
radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

بُونَ  َقْوم   َسَيِجيءُ  بُونَ وَ  ِباْلَحْوِض  يَُكذ ِ َفاَعةِ ب يَُكذ ِ بُونَ وَ  الشَّ  ِبَقْومٍ  يَُكذ ِ
 النَّارِ  ِمنَ  َيْخُرُجونَ 

“İleride bir topluluk havzı yalanlayacak, şefaati yalanlayacak ve bir 
topluluğun cehennemden çıkacaklarını yalanlayacaklar.”325  

Enes Radiyallahu Anh Hadisi 

600- Muslim, Enes radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

                                                

324 Hasen. Ebû Ya'lâ (Maksadu’l-Ali 486) İbn Ebî Şeybe (6/313) Yakub b. Şeybe 
Musnedu Ömer (s.84) İbn Ebi Asım es-Sunne (744) Ramehurmuzi el-Emsal (14) 
Haris b. Ebi Usame Musned (1128) Ebu Nuaym Tarihu İsbehan (2057) Rafii et-Tedvin 
(1/142) İbn Kesir Musnedu’l-Faruk (855) 

325 Sahih. Hennad Zühd (191) Ahmed (1/23) Abdurrazzak (3/587, 7/330) Ma’mer 
Cami (1482) Nesai Sunenu’l-Kubra (4/274) Ebu Ya’la (1/136) Tayalisi (25) İbn Ebi 
Şeybe (5/539-540) İbn Abdilberr et-Temhid (9/83, 19/69, 70, 23/98) İbn Abdilber el-
İstizkar (7/480) Haris b. Ebi Usame Musned (751) Mehamili Emali (220) İbn Ebi 
Zemeneyn es-Sunne (112, 243) Acurri eş-Şeria (765-768) el-Lalekai İtikad (2083-84) 
Mervezi es-Sunne (354) İbn Ebi Asım es-Sunne (343, 697) Beyhaki el-Ba’s ve’n-
Nuşur (149) el-Elbani Zılalu’l-Cenne (697) 
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 أَْغَفى ِإذْ  ْظُهِرَناأَ  َبْينَ  َيْومٍ  َذاَت  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسولُ  َبْيَنا
ا َرْأَسهُ  َرَفعَ  ثُمَّ  ِإْغَفاَءةا  ما  أُْنِزَلْت  َقاَل  اَّللِ  َرُسوَل  َيا أَْضَحَكَك  َما َفُقْلَنا ُمَتَبس ِ
ا َعَليَّ  ْحَمنِ  اَّللِ  ِبْسمِ  َفَقَرأَ  ُسوَرة   آِنفا ِحيمِ  الرَّ . اْلَكْوَثرَ  أَْعَطْيَناكَ  ِإنَّا} الرَّ
 اْلَكْوَثُر؟ َما أََتْدُرونَ  َقاَل  ثُمَّ { اْْلَْبَترُ  ُهوَ  َشاِنَئَك  ِإنَّ . َحرْ َوانْ  ِلَرب َِك  َفَصل ِ 
 َخْير   َعَلْيهِ  َوَجلَّ  َعزَّ  َرب ِي َوَعَدِنيهِ  َنْهر   َفِإنَّهُ  َقاَل  أَْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اَّللُ  َفُقْلَنا
ِتي َعَلْيهِ  َتِردُ  َحْوض   ُهوَ  َكِثير    َفُيْخَتَلجُ  النُُّجومِ  َعَددُ  ِنَيُتهُ آ اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  أُمَّ
ِتي ِمنْ  ِإنَّهُ  َرب ِ  َفأَُقولُ  ِمْنُهمْ  اْلَعْبدُ   َبْعَدكَ  أَْحَدَثْت  َما َتْدِري َما َفَيُقولُ  أُمَّ

““Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün aramızda iken biraz dalar 

gibi oldu. Sonra başını gülümseyerek kaldırdı. Ben: “Neden güldün ey Allah’ın 

rasulü?” dedim. Şöyle buyurdu:  

“Az önce bana şu sure nazil oldu: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın 

adı ile, sana kevseri verdik. Bu itibarla Rabbın için namaz kıl ve kurban 

kes. Gerçek olan şudur ki, asıl soyu kesik olan, sana kin besleyen 

kimsedir.” (Kevser suresi) bilir misiniz Kevser nedir?” Biz: “Allah ve rasulü 

daha iyi bilir” dedik. Şöyle buyurdu:  

“O, bir ırmaktır. Azîz ve Celîl olan Rabbım onu cennette bana 

vermiştir. Onun üzerinde pekçok hayır vardır. Ümmetler kıyamet 

gününde ona gelir ve onun kapları yıldızlar sayısıncadır. Kullar kendi 

aralarında tartışırlar, ben derim ki:   

“Ey Rabbim; o, benim ümmetimdendir.” Bana denilir ki: “Senden 

sonra ne yaptıklarını nereden bileceksin?”326  

602- Buhârî ve Muslim, Enes radiyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu 

                                                

326 Sahih. Müslim (400) 
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aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِف َحاَفَتاُه ِقَباُب ا َما أََنا أَِسيُر ِفي الَجنَِّة ِإَذا أََنا ِبَنَهرٍ َبْينَ  ر ِ الُمَجوَّ لدُّ
 -َفِإَذا ِطينُُه  أَْعَطاَك َربَُّك  ُقْلُت َما َهَذا َيا ِجْبِريُل؟ َقاَل َهَذا الَكْوَثُر الَِّذي

 ِمْسك  أَْذَفرُ  -أَْو ِطيُبُه 

“Ben cennette yürürken bir nehir gördüm. İki tarafında inciden 
oyulmuş kubbeler vardı. “Bu nedir ey Cibril?” dedim. Dedi ki: “Rabbinin 
sana verdiği Kevserdir.” Gördüm ki onun kokusu veya toprağı keskin 
misk idi.”327 

603- Tirmizî, Enes radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  ُسِئَل   َنْهر   َذاكَ  َقاَل  الَكْوَثُر؟ َما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
ُ  أَْعَطاِنيهِ  ا أََشدُّ  - الَجنَّةِ  ِفي َيْعِني - اَّللَّ  الَعَسلِ  ِمنَ  ْحَلىَوأَ  اللََّبنِ  ِمنَ  َبَياضا

 اَّللَِّ  َرُسولُ  َقاَل  َلَناِعَمة   َهِذهِ  ِإنَّ  ُعَمرُ  َقاَل  الُجُزرِ  َكأَْعَناِق  أَْعَناُقَها َطْير   ِفيَها
ُ  َصلَّى  ِمْنَها أَْنَعمُ  أََكَلُتَها َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e Kevser hakkında soruldu da 
şöyle buyurdu:  

“O Allah’ın bana Cennet’te vereceği bir ırmaktır. Suyu sütten daha 
beyaz, baldan daha tatlıdır. O nehirde bir takım kuşlar vardır ki boyunları 
deve boynuna benzer.” Ömer radiyallahu anh dedi ki:  

“Bunlar besili ve bakımlı deve kuşlarıdır.” Bunun üzerine Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  
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“Onu yemesi görüntüsünden daha hoştur.”328 

606- Bezzar, Enes radiyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َماءِ  نُُجومِ  َعَددِ  ِمنْ  أَْكَثرُ  آِنَيُتهُ  ْوِضيحَ  َمْوِعُدُكمْ  اْلَْنَصارِ  يامعشر  السَّ
َماءِ  نُُجومِ  َعَددِ  ِمْثُل  أَوْ   َكَما أَوْ  َصْنَعاءَ  َوَبْينَ  َبْيِني َكَما َعْرَضهُ  َوإن السَّ

 ُعَمانَ  َوَبْينَ  َبْيِني

“Ey Ensar topluluğu! Buluşma yerimiz havzımdır. Onun kapları 
semadaki yıldızlardan daha fazla veya semadaki yıldızlar sayısıncadır. 
Genişliği benimle San’a arası kadar veya benimle Umman arası 
kadardır.”329 

607- Hâkim ve İbnu’l-Mubarek, Enes radıyallahu anh’ın şöyle dediğini 
rivayet ettiler: 

ِ ْبِن ِزَيادٍ  ِذْكِر اْلَحْوِض  َوُهْم َيَتَراَجُعوَن ِفي َدَخْلُت َعَلى ُعَبْيِد اَّللَّ
َما  ا َتُقوُل ِفي اْلَحْوِض؟ َقاَل ُقْلُت َيا أََنُس مَ  َقاَل َفَقاَل َجاَءُكْم أََنس  َقاَل 

َلَقْد َتَرْكُت  ُكْم َيْمَتُروَن ِفي اْلَحْوِض َحِسْبُت أَن ِي أَِعيُش َحتَّى أََرى ِمْثلَ 
ي َواِحَدة  ِمْنُهنَّ َصاَلةا ِإَلَّ َسأَْلَت َربََّها أَْن يُوِرَدَها َبْعِدي َعَجاِئَز َما تَُصل ِ 

ٍد َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َحْوَض ُمَحمَّ

“Ubeydullah b. Ziyad’ın yanına girdim. Kendi aralarında havzı söz 

                                                

328 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizî (2542) Ahmed (3/220, 221, 236, 237) 
Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (5/13) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (34) Temmam Fevaid 
(1223) el-Elbani es-Sahiha (2514) 

329 Muslim'in şartına göre sahih. Bezzar (12/338) 
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konusu etmiş müzakere ediyorlardı. Ubeydullah: “İşte Enes geldi” dedi ve 
bana dönerek: “Ey Enes! Havz hakkında ne dersin?” dedi. Ben şöyle dedim:  

“Sizin gibi havz hakkında şüphe edip tartışacak kimseleri görünceye 
kadar yaşayacağımı beklemiyordum. Ben geride öyle yaşlı kadınlar bıraktım 
ki, onlardan birisi namaz kıldı mı, mutlaka Rabbinden Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem’in havzına gitmeyi kendisine nasip etmesini diliyordu.”330 

Useyd b. Hudayr Radiyallahu Anh Hadisi 

608- İbn Ebî Şeybe Musannef’te ve Nesâî, Useyd İbn Hudayr 
radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in Ensar’a şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

 اْلَحْوِض  َعَلى َتْلَقْوِني َحتَّى َفاْصِبُروا أََثَرةا  َبْعِدي َسَتَرْونَ  ِإنَُّكمْ 

“Muhakkak ki sizler benden sonra (görev ve taksimat hususunda) 
kayırmacılık göreceksiniz. Benimle havzda karşılaşıncaya kadar 
sabredin.”331 

Sevban Radiyallahu Anh Hadisi 

612- Muslim, Ahmed, Tirmizî ve İbn Mâce, Sevban radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

 ِمنَ  َوأَْحَلى اللََّبنِ  ِمنَ  اَبَياضا  أََشدُّ  أَْيَلةَ  ِإَلى َعَدنَ  َبْينَ  َما َحْوِضي ِإنَّ 
َماءِ  نُُجومِ  َكَعَددِ  أََكاِويُبهُ  اْلَعَسلِ   َبْعَدَها َيْظَمأْ  َلمْ  َشْرَبةا  ِمْنهُ  َشِرَب  َمنْ  السَّ
ا لُ  أََبدا ْنُس  اْلُمَهاِجِرينَ  ُفَقَراءُ  َعَليَّ  َيِرُدهُ  َمنْ  َوأَوَّ ْعُث  ِثَياباا الدُّ ا َوالشُّ  ُرُءوسا

                                                

330 Buhârî'nin şartına göre sahih. Hâkim (1/150) İbn Ebi Asım, es-Sunne (698) 
Ebû Ya'lâ (5/150) Ahmed (3/230) Beyhakî el-Ba’s (158) Acurri eş-Şeria (805) İbnu’l-
Mubarek ez-Zuhd (s.560) 

331 Sahih. Muslim (1845) Nesâî (5383) İbn Ebî Şeybe (6/400, 7/476) 
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َماِت  َيْنِكُحونَ  ََل  الَِّذينَ  َددُ  َلُهمُ  يُْفَتحُ  َوََل  اْلُمَنعَّ  َحتَّى ُعَمرُ  َفَبَكى َقاَل  السُّ
َماِت  َنَكْحُت  َقدْ  َلِكن ِي َقاَل  ثُمَّ  ِلْحَيُتهُ  اْخَضلَّْت  َدُد، ِلي َوُفِتَحْت  اْلُمَنعَّ  السُّ

 أَْدُهنُ  َوََل  تَِّسخَ يَ  َحتَّى َجَسِدي َعَلى الَِّذي َثْوِبي أَْغِسُل  ََل  أَن ِي َجَرمَ  ََل 
 َيْشَعَث  َحتَّى َرْأِسي

“Muhakkak ki havzım Aden ile Eyle arası kadardır. Suyu sütten 
beyaz, baldan tatlıdır. Bardakları semadaki yıldızlar sayısıncadır. Ondan 
bir kez içen bir daha asla susamaz. Ona insanlardan ilk gelecek olanlar 
muhacirlerin fakirleridir. Onların elbiseleri eski, saçları dağınıktır. Varlıklı 
kadınlarla evlendirilmezler, kapılar onlara açılmaz.” Ömer (b. Abdilaziz) 
rahimehullah sakalları ıslanıncaya kadar ağladı ve dedi ki: 

“Lakin ben varlıklı kadınlarla evlendim, benim için kapılar açıldı. 
Bedenimdeki elbiseyi kirlenene kadar yıkamayacağım ve başımı tozlanana 
kadar yağlamayacağım.”332 

Cabir b. Semura Radiyallahu Anh Hadisi 

613- Muslim, Cabir b. Semura radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َبْينَ  َكَما َطَرَفْيهِ  َبْينَ  َما بُْعدَ  َوِإنَّ  اْلَحْوِض  َعَلى َلُكمْ  َفَرط   ِإن ِي أَََل 
 النُُّجومُ  ِفيهِ  اْْلََباِريَق  َكأَنَّ  َوأَْيَلةَ  َصْنَعاءَ 

“Dikkat edin! Muhakkak ki ben havzda öncünüz olacağım. Şüphesiz 
onun iki tarafının uzaklığı San’a ile Eyle arası kadardır. Oradaki bardaklar 
yıldızlar gibidir.”333 

                                                

332 Sahih. Muslim (2301) Ahmed (5/275) Hâkim (4/204) Tirmizî (2444) İbn Mâce 
(4303) Ru’yani (607, 653) Taberânî Evsat (1/124) 

333 Sahih. Muslim (2305) 
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Cabir b. Abdillah Radiyallahu Anhuma Hadisi 

614- Ahmed ve Taberânî Evsat’ta, Cabir b. Abdillah radiyallahu 
anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

 اْلَحْوِض  َعَلى َفأََنا َتِجُدوِني َلمْ  َفِإنْ  أَْيِديُكمْ  َبْينَ  َفَرطُُكمْ  أََنا
 ََل  ثُمَّ  ِبآِنَيةٍ  َوِنَساء   ِرَجال   أَْقَوام   َوَسَيْأِتي َمكَّةَ  ِإَلى أَْيَلةَ  َبْينَ  َما َواْلَحْوُض 
 َشْيئاا ِمْنهُ  َيُذوُقونَ 

“Ben sizin öncünüz olacağım. Eğer beni bulamazsanız havzın 
yanında olurum. Havz Eyle ile Mekke arası kadardır. Bazı erkekler ve 
kadınlar bir kapla gelecekler ondan hiçbir şey tadamayacaklar.”334 

615- Ahmed ve Bezzar, Cabir b. Abdillah radıyallahu anhuma’dan 
rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

أََنا َعَلى اْلَحْوِض أَْنظُُر َمْن َيِرُد َعَليَّ َقاَل َفُيْؤَخُذ َناس  ُدوِني َفأَُقوُل 
ِتي َقاَل َفُيَقاُل َوَما يُْدِريَك َما َعِمُلوا َبْعَدَك َما َبِرُحوا  َيا َرب ِ ِمن ِي َوِمْن أُمَّ

ِ َصلَّى اَّللَّ َبعْ  َعَلْيِه  َدَك َيْرِجُعوَن َعَلى أَْعَقاِبِهْم َقاَل َجاِبر  َقاَل َرُسوُل اَّللَّ
َوَسلََّم اْلَحْوُض َمِسيَرُة َشْهٍر َوَزَواَياُه َسَواء  َيْعِني َعْرُضُه ِمْثُل طُوِلِه 

ا ِمَن الْ  َماِء َوُهَو أَْطَيُب ِريحا ا َوِكيَزانُُه ِمْثُل نُُجوِم السَّ ِمْسِك َوأََشدُّ َبَياضا
ا  ِمَن اللََّبِن َمْن َشِرَب ِمْنُه َلْم َيْظَما َبْعَدُه أََبدا

“Ben havz üzerinde, ona uğrayanlara bakarım. Bazı insanlar 

                                                

334 Sahih ligayrihi. Ahmed (3/345, 384) İbn Hibbân (14/359) Bezzar (7/376) 
Taberânî Evsat (1/228) Lalekai İtikad (2114-15) Acurri eş-Şeria (836-37) 
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tutulup benden uzaklaştırılır. Ben: “Ey rabbim! Benden ve benim 
ümmetimdendir” derim.  

“Senden sonra onların neler yaptıklarını bilmiyorsun. Senden 
sonra durmadılar, topukları üzerinde geri döndüler” denilir.” Cabir 
radıyallahu anh dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Havz bir aylık mesafedir. Uzunluğu ve genişliği aynıdır. 
Bardakları semadaki yıldızlar kadardır. Onun kokusu miskten güzeldir ve 
rengi sütten beyazdır. Ondan içen bir daha asla susamaz.”335 

Harise b. Vehb Radiyallahu Anh Hadisi 

618- Buhârî ve Muslim, Harise b. Vehb radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َقاَل  َتْسَمْعهُ  أََلمْ  الُمْسَتْوِردُ  َلهُ  َفَقاَل  َوالَمِديَنةِ  َصْنَعاءَ  َبْينَ  َما َحْوُضهُ 
 الَكَواِكِب  ِمْثَل  اْلِنَيةُ  ِفيهِ  تَُرى الُمْسَتْوِردُ  َقاَل  َلَ  َقاَل  اْلََواِني؟

“Havzım San’â ile Medine arası gibidir.” El-Mustevrid radiyallahu anh 
(Harise radiyallahu anh’e) dedi ki: “Kaplar hakkında ne dediğini işitmedin mi?” 
Dedi ki: “Hayır.” El-Mustevrid radiyallahu anh dedi ki: 

“Orada kaplar yıldızlar gibi görülür.”336 

Huzeyfe Radiyallahu Anh Hadisi 

620- Muslim ve İbn Mâce, Huzeyfe radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 أَْكَثرُ  َْلِنَيُتهُ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي َعَدنَ  ِإَلى أَْيَلةَ  ِمنْ  َْلَْبَعدُ  َحْوِضي ِإنَّ 

                                                

335 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (3/384) İbn Hibbân (14/359) 
336 Sahih. Buhârî (6592) Muslim (2298) 
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اَبيَ  أََشدُّ  َوَلُهوَ  النُُّجومِ  َعَددِ  ِمنْ   َوالَِّذي اْلَعَسلِ  ِمنَ  َوأَْحَلى اللََّبنِ  ِمنَ  اضا
َجاَل  َعْنهُ  َْلَُذودُ  ِإن ِي ِبَيِدهِ  َنْفِسي ُجُل  َيُذودُ  َكَما الر ِ ِبَل  الرَّ  َعنْ  اْلَغِريَبةَ  اْْلِ
ا َعَليَّ  َتِرُدونَ  َنَعمْ  َقاَل  أََتْعِرُفَنا؟ اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا ِقيَل  َحْوِضهِ  لِ  ُغرًّ  ينَ ُمَحجَّ

 َغْيِرُكمْ  ِْلََحدٍ  َلْيَسْت  اْلُوُضوءِ  أََثرِ  ِمنْ 

“Muhakkak ki havzım Eyle’nin Aden’den uzaklığından daha 
geniştir. Nefsim elinde olana yemin ederim ki onun kapları yıldızların 
sayısından daha fazladır. O sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. 
Muhakkak ki kişinin yabancı develeri havuzundan uzaklaştırması gibi 
ben de bazı kimseleri ondan uzaklaştıracağım.” Denildi ki: “Ey Allah’ın 
rasulü! Bizi tanıyacak mısın?” Buyurdu ki: 

“Evet. Sizler yanıma abdest izlerinden dolayı parlak olak gelirsiniz. 
Sizden başkası bu şekilde olmaz.”337 

Habbab b. el-Erat Radiyallahu Anh Hadisi 

623- Taberânî, İbn Hibbân ve sahih kaydıyla Hâkim, Habbab radiyallahu 
anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُقوُهمْ  َفاَل  ْعِديبَ  ِمنْ  أَُمَراءُ  َسَيُكونُ  ِإنَّهُ   ُتِعينُوُهمْ  َوََل  ِبَكِذِبِهمْ  تَُصد ِ
َقُهمْ  َمنْ  َفِإنَّهُ  ظُْلِمِهمْ  َعَلى  َيِردَ  َفَلنْ  ظُْلِمِهمْ  َعَلى َوأََعاَنُهمْ  ِبَكِذِبِهمْ  َصدَّ
 اْلَحْوَض  َعَليَّ 

“Muhakkak ki benden sonra bazı idareciler olacak, onların 
yalanlarını tasdik etmeyin ve onlara zulümlerinde yardım etmeyin.  Zira 
kim onların yalanlarını tasdik eder ve zulümlerinde yardım ederse 

                                                

337 Sahih. Muslim (248) İbn Mâce (4302) 
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havzıma gelemez.”338 

Zeyd b. Erkam Radiyallahu Anh Hadisi 

624- Ahmed ve sahih kaydıyla Hâkim, Zeyd b. Erkam radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

نْ  ُجْزءٍ  أَْلٍف  ِمائَةِ  ِمنْ  ُجْزء   أَْنُتمْ  َما  اْلَحْوِض  َعَلى َيِردُ  ِممَّ

“Sizler havza gelecek olanların yüz binde birisiniz.”339 

Zeyd b. Sâbit Radiyallahu Anh Hadisi 

625- İbn Ebî Şeybe ve es-Sunne’de İbn Ebi Asım, Zeyd İbn Sabit 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

َقا َلنْ  َوِإنَُّهَما َوِعْتَرِتي اَّللِ  ِكَتاَب  اْلَخِليَفَتْينِ  ِفيُكمُ  َتَرْكُت  َقدْ  ِإن ِي  َيَتَفرَّ
 اْلَحْوَض  َعَليَّ  َداَيرِ  َحتَّى

“Muhakkak ki benden sonra aranızda iki halife bırakıyorum; Allah’ın 
kitabı ve ailem. Şüphesiz bu ikisi havza gelinceye kadar 
ayrılmayacaklardır.”340 

                                                

338 Sahih. İbn Hibbân (1/518) Hâkim (1/151) Ahmed (6/395) Taberânî (4/59) Ebu 
Ahmed el-Hâkim el-Esami ve’l-Kuna (5/228) Heysem b. Kuleyb eş-Şaşi Musned 
(1000) İbn Ebi Asım es-Sunne (757) 

339 Sahih. Ebû Dâvûd (4746) Ahmed (4/367, 369, 371) Hâkim (1/149) Tayalisi 
(712) İbn Ebî Şeybe (6/310) Bezzar (10/248) Taberânî (5/175, 176) Abd b. Humeyd 
(266) el-Elbani es-Sahiha (123) 

340 Sahih ligayrihi. İbn Ebî Şeybe (6/309) İbn Ebî Şeybe Musned (135) Ahmed 
(5/182, 190) Abdullah b. Ahmed Fadailu’s-Sahabe (1032, 1403) İbn Ebi Asım es-
Sunne (754, 1548-49) Taberânî (5/154) Abd b. Humeyd (240) 
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Sehl b. Sa’d Radiyallahu Anh Hadisi 

628- Buhârî ve Muslim, Ebu Hazim yoluyla Sehl b. Sa’d radiyallahu 
anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu işittim: 

 َلمْ  ِمْنهُ  َشِرَب  َوَمنْ  ِمْنهُ  َشِرَب  َوَرَدهُ  َفَمنْ  الَحْوِض  َعَلى َفَرطُُكمْ  أََنا
ا َبْعَدهُ  َيْظَمأْ   َوَبْيَنُهمْ  َبْيِني يَُحالُ  ثُمَّ  َوَيْعِرُفوِني ِرُفُهمْ أَعْ  أَْقَوام   َعَليَّ  َلَيِردُ  أََبدا
ثُُهمْ  َوأََنا َعيَّاٍش  أَِبي ْبنُ  النُّْعَمانُ  َفَسِمَعِني َحاِزمٍ  أَبُو َقاَل   َفَقاَل  َهَذا أَُحد ِ

 الُخْدِري ِ  َسِعيدٍ  أَِبي َعَلى أَْشَهدُ  َوأََنا َقاَل  َنَعمْ  َفُقْلُت  َسْهالا  َسِمْعَت  َهَكَذا
لُوا َما َتْدِري َلَ  ِإنََّك  َفُيَقالُ  ن ِيمِ  ِإنَُّهمْ  َقاَل  ِفيهِ  َيِزيدُ  َلَسِمْعُتهُ   َفأَُقولُ  َبْعَدكَ  َبدَّ
ا ا ُسْحقا َل  ِلَمنْ  ُسْحقا  َبْعِدي َبدَّ

“Ben havzda öncünüz olacağım. Kim ona gelirse içer. İçen de bir 
daha asla susuzluk çekmez. Muhakkak ki bazı kimseler benden 
uzaklaştırılacaklar. Ben onları tanırım, onlar da beni tanırlar. Sonra 
benimle onlar arasına engel konulur.” Ebu Hazim rahimehullah dedi ki: 
“Ben bu hadisi rivayet ederken en-Nu’man b. Ebi Ayyaş işitti ve dedi ki: 

“Sen Sehl radiyallahu anh’den bu şekilde mi işittin?” Ben: “Evet” dedim. 
Dedi ki: “Ben de şahitlik ederim ki Ebu Said el-Hudrî şu ziyade ile rivayet etti: 

“Bunun üzerine: “Onlar bendendir” derim. Denilir ki: “Muhakkak ki 
sen, senden sonra neler yaptıklarını bilmiyorsun.” Bunun üzerine derim 
ki: 

“Benden sonra değiştirene yazıklar olsun, yazıklar olsun!”341 

                                                

341 Sahih. Buhârî (7050-51) Muslim (2290-91) 
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Es-Sunabih b. el-A’ser Radiyallahu Anh Hadisi 

630- İbn Ebî Şeybe el-Musannef’te es-Sunabih İbnu’l-A’ser radiyallahu 
anh’den rivayet ediyor: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu işittim: 

ي ُمَكاِثر  ِبُكُم اْْلَُمَم أََل َفاَل َتْقَتِتُلنَّ َبْعِدي أََنا َفَرطُُكمُ 
 َعَلى اْلَحْوِض َوِإن ِ

“Ben havzda sulayıcınızım. Muhakkak ki ben diğer ümmetlere 
karşı sizin çokluğunuzla övünürüm. Benden sonra birbirinizi 
öldürmeyin.”342 

İbn Ebi Asım es-Sunne’de es-Sunabihî radiyallahu anh’den: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim…” diyerek 
rivayet etmiştir. Aslı es-Sunabih iken, es-Sunabihî sözü muhtemelen tashiftir. 
Zira es-Sunabihî tabiindendir, onun sahabeliği yoktur. Eğer bu rivayet es-
Sunabihî’den sabit ise o takdirde diğer bir mürsel tarik olur. 

Abdullah b. Amr b. el-Âs Radiyallahu Anhuma Hadisi 

631- Ahmed, İbnu’l-Mubarek ve sahih kaydıyla Hâkim, Ebu Sabre 
rahimehullah’tan rivayet ediyorlar: 

“Abdullah b. Ziyad havz hakkında sordu. O, Ebu Berze, el-Bera b. Azib 
ve Aiz b. Amr radiyallahu anhum’e bunu sorduktan sonra havzı yalanlıyordu. 
Ebu Sebra dedi ki: 

“Ben sana içinde şifa olan bir hadis rivayet edeceğim. Muhakkak ki 
baban benimle Muaviye radiyallahu anh’e bir mal gönderdi. Abdullah b. Amr 
radiyallahu anhuma ile karşılaştım. Bana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

342 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Beşkuval, ez-Zeyl Ala Cuz’i 
Bakî b. Mahled Min Ahadisi’l-Havd (45-48) İbn Hibbân (13/324, 14/358) Ziyau’l-
Makdisi el-Muhtare (8/54, 55) Ebu Avane (4019) Ahmed (4/349, 351) İbn Mâce (3944) 
İbn Ebî Şeybe (7/454) Ebû Ya'lâ (3/40) Taberânî (8/79) Humeydi (798) İbn Kani 
Mu’cem (2/23) Nuaym b. Hammad el-Fiten (416) 
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 أَْيَلةَ  َبْينَ  َكَما َوُهوَ  َواِحد   َوطُولُهُ  َعْرُضهُ  َحْوِضي َمْوِعَدُكمْ  ِإنَّ  أَََل 
ا أََشدُّ  َشَرابُهُ  أََباِريُق  النُُّجومِ  ِمْثُل  ِفيهِ  َشْهرٍ  َمِسيَرةُ  َوُهوَ  َمكَّةَ وَ   ِمنَ  َبَياضا

ةِ  ا َبْعَدهُ  َيْظَمأْ  َلمْ  َمْشَرباا ِمْنهُ  َشِرَب  َمنْ  اْلِفضَّ  أََبدا

“Dikkat edin! Sizinle buluşma yerimiz havzımdır. Onun genişliği ve 
boyu birdir. O Eyle ile Mekke arası kadardır ve bir aylık mesafedir. Orada 
yıldızlar gibi bardaklar vardır. İçeceği gümüşten beyazdır. Ondan bir kez 
içen bundan sonra susuzluk çekmez.”343 

632- Buhârî ve Muslim, - Abdullah b. Amr radiyallahu anhuma’dan 
rivayet ediyorlar: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ِريُحُه وَ  ِمَن اْلَوِرِق َوَماُؤُه أَْبَيُض  َحْوِضي َمِسيَرُة َشْهٍر َوَزَواَياُه َسَواء  
َماءِ وَ  أَْطَيُب ِمَن اْلِمْسِك   َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفاَل َيْظَمأُ َبْعَدهُ  ِكيَزانُُه َكنُُجوِم السَّ

ا  أََبدا

“Benim havzım bir aylık yol mesâfesindedir. Onun köşeleri düzdür. 
Suyu gümüşten daha beyaz, kokusu miskden daha güzeldir. Bardakları 
gökyüzünün yıldızları gibidir. Ondan kim içerse bir daha ebediyyen 
susamaz.”344 

Abdullah b. Zeyd Radiyallahu Anh Hadisi 

633- Buhârî ve Muslim, Abdullah b. Zeyd radiyallahu anh’den, Nebî 

                                                

343 Muslim’in şartına göre sahih. Ma’mer b. Raşid Cami (1474) Ahmed (2/199) 
Hâkim (1/147) Bezzar (6/409) Taberânî (13/591) Baki b. Mahled el-Havz ve’l-Kevser 
(43) İbn Ebi Asım es-Sunne (718) Ebu’ş-Şeyh el-Emsal (343) Haraiti Mesaviu’l-Ahlak 
(274) İbnu’l-Mubarek Zühd (1610) Acurri eş-Şeria (825) Şeceri Emali (2753) Beyhakî 
el-Ba’s (172) İbn Asakir Tarih (20/42-45) 

344 Sahih. Buhârî (6579) Muslim (2292) 
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sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 الَحْوِض  َعَلى َتْلَقْوِني َحتَّى َفاْصِبُروا أُْثَرةا  َبْعِدي َسَتْلَقْونَ  ِإنَُّكمْ 

“Muhakkak ki sizler benden sonra kayırmacılık göreceksiniz. 
Benimle havzda buluşuncaya kadar sabredin.”345 

Abdullah b. Abbas Radiyallahu Anhuma Hadisi 

634- İbn Cerir (et-Taberî) İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyor: 

ةٍ  َذَهٍب  ِمنْ  َحافََّتاهُ  اْلَجنَّةِ  ِفي َنْهر   اْلَكْوَثرُ   َياُقوِت الْ  َعَلى َيْجِري َوِفضَّ
ر ِ   اْلَعَسلِ  ِمنَ  َوأَْحَلى الثَّْلجِ  ِمنَ  أَْبَيُض  َماُؤهُ  َوالدُّ

“Kevser cennette iki tarafı altın ve gümüşle kuşatılmış olan, yakut ve inci 
üzerine akan, suyu kardan beyaz ve baldan tatlı olan bir nehirdir.”346  

636- Ahmed ve Taberânî, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

َماءِ  نُُجومِ  َعَددُ  أَْكَوابُهُ  َسَواء   َزَواَياهُ  َشْهرٍ  َمِسيَرةُ  َحْوِضي  َماُؤهُ  السَّ
 ِمْنهُ  َشِرَب  َمنْ  اْلِمْسِك  نَ مِ  َوأَْطَيُب  اْلَعَسلِ  ِمنَ  َوأَْحَلى الثَّْلجِ  ِمنَ  أَْبَيُض 
ا َبْعَدَها َيْظَمأْ  َلمْ  َشْرَبةا   أََبدا

“Havzım bir aylık mesafedir. Çevresi eşit uzunluktadır. Bardakları 
semadaki yıldızlar sayısıncadır. Suyu kardan beyaz, baldan tatlı ve 
miskten hoş kokuludur. Ondan bir kez içen bir daha asla susuzluk 

                                                

345 Sahih. Buhârî (4330) Muslim (1061) 
346 Buhârî'nin şartına göre sahih. Taberî Tefsir (24/679) 
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çekmez.”347 

Abdullah b. Ömer Radiyallahu Anhuma Hadisi 

637- Ahmed, sahih kaydıyla Tirmizî ve İbn Mâce, İbn Ömer radiyallahu 
anhuma’dan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

ر ِ  َعَلى َوَمْجَراهُ  َذَهٍب  ِمنْ  َحافََّتاهُ  ةِ الَجنَّ  ِفي َنْهر   الَكْوَثرُ   َوالَياُقوِت  الدُّ
 الثَّْلجِ  ِمنَ  َوأَْبَيُض  الَعَسلِ  ِمنَ  أَْحَلى َوَماُؤهُ  الِمْسِك  ِمنَ  أَْطَيُب  تُْرَبُتهُ 

“Kevser cennette bir nehirdir. İki tarafı altın ile kuşatılmış olup inci 
ve yakut üzerine akar. Toprağı miskten daha güzel kokar. Suyu baldan 
daha tatlı ve kardan daha beyazdır.”348 

638- Buhârî ve Muslim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 ْذُرحَ َوأَ  َجْرَباءَ  َبْينَ  َكَما َحْوض   أََماَمُكمْ 

“Önünüzde mesafesi Cerbâ ile Ezruh arası kadar olan havz 
vardır.”349 

640- Hâkim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 اْلَحَجرِ  ِإَلى اْلُكوَفةِ  َبْينَ  َما َسَعَتهُ  َوِإنَّ  اْلَحْوِض  َعَلى َلُكمْ  َفَرط   ِإن ِي
                                                

347 Sahih. Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (11/119) Taberânî (11/125) el-Esbehani el-
Hucce Fi Beyani’l-Mahacce (290) 

348 Buhârî'nin şartına göre sahih. Ahmed (2/67) İbn Ebî Şeybe (6/306, 7/45) 
Tirmizî (3361) İbn Mâce (4334) Dârimî (2837) Hennad Zühd (132) Sa’lebi el-Keşfu 
ve’l-Beyan (10/309) Taberî Tefsir (24/679) Acurri eş-Şeria (1085) 

349 Sahih. Buhârî (6577) Muslim (2299) 
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 النُُّجومِ  َكَعَددِ  َوآِنَيُتهُ  اْْلَْسَودِ 

“Muhakkak ki ben havzda öncünüzüm. Onun genişliği Kufe ile 
Haceru’l-Esved arası kadardır. Kapları yıldızlar sayısıncadır.”350 

Utbe b. Abd es-Sulemî Radiyallahu Anh Hadisi 

642- İbn Hibbân ve Beyhakî, Utbe b. Abd es-Sulemî radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: 

ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  ِإَلى أَْعَراِبي   َقامَ   َحْوُضَك  َما َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
ُث  الَِّذي ِنييُمِ  ثُمَّ  بُْصَرى ِإَلى َصْنَعاءَ  َبْينَ  َكَما ُهوَ  َفَقاَل  َعْنُه؟ تَُحد ِ ُ  دُّ  اَّللَّ
نْ  َبَشر   َيْدِري ََل  ِبُكَراعٍ  ِفيهِ   َطَرَفْيهِ  أَيُّ  ُخِلَق  ِممَّ

“Bir bedevî Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e kalkıp geldi ve dedi 
ki: “Anlattığın havzın nedir?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“O San’â ile Busra arası kadar genişliktedir. Sonra Allah bana onu 
genişletir de Allah’ın yarattığı insanlardan hiçbiri havzın iki ucunun 
nerede olduğunu bilemez.”351 

Ukbe b. Âmir Radiyallahu Anh Hadisi 

645- Muslim, Ukbe b. Âmir radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

350 Hasen. Hâkim (1/150) 
351 Sahih ligayrihi. İbn Hibbân (14/361) Bakî b. Mahled el-Havz ve’l-Kevser (15) 

Taberânî (17/126) Taberânî Evsat (1/126) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (2860) 
Fesevi Marife (2/197) İbn Ebi Asım es-Sunne (715) el-Gadairî Cüz (33) Beyhakî el-
Ba’s ve’n-Nuşur (274) 
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 اْلُجْحَفةِ  ِإَلى أَْيَلةَ  َبْينَ  َكَما َعْرَضهُ  َوِإنَّ  اْلَحْوِض  َعَلى َفَرطُُكمْ  ِإن ِي

“Muhakkak ki ben havzda öncünüzüm. Şüphesiz onun genişliği 
Eyle ile Cuhfe arası kadardır.”352 

Ka’b b. Ucra Radiyallahu Anh Hadisi 

646- Tirmizî ve Hâkim, Ka’b b. Ucre radıyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanımıza çıktı geldi ve şöyle 
buyurdu: 

َقُهمْ  َعَلْيِهمْ  َدَخَل  َفَمنْ  أَُمَراءُ  َبْعِدي َسَيُكونُ  ِإنَّهُ   ِبَكِذِبِهمْ  َوَصدَّ
 اْلَحْوَض  عليَّ  َيِردُ  َوَلْيَس  ِمْنهُ  َوَلْسُت  ِمن ِي َفَلْيَس  ظُْلِمِهمْ  َعَلى أََعاَنُهمْ وَ 

ْقُهمْ  َلمْ  َوَمنْ   ِمْنهُ  َوأََنا ِمن ِي َفُهوَ  ظُْلِمِهمْ  َعَلى ُيِعْنُهمْ  َوَلمْ  ِبَكِذِبِهمْ  يَُصد ِ
 الحوض عليَّ  َواِرد   َوُهوَ 

“Benden sonra bazı idareciler olacaktır. Kim onların yanına girer, 
yalanlarını tasdik eder ve zulümlerine yardım ederse benden değildir, 
ben de ondan değilim. O havza gelemez. Kim de onların yalanlarını 
tasdik etmez ve zulümlerinde yardım etmezse o bendendir, ben de 
ondanım. O havza gelebilir.”353 

Ebû Umâme Radiyallahu Anh Hadisi 

648- İbn Hibbân ve Beyhakî, Ebu Umame el-Bâhilî radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: 

                                                

352 Sahih. Buhârî (1344, 3596, 6590) Muslim (2296) 
353 Hasen. Nesai (4207) İbn Hibban (1/519) Ahmed (4/243) İbn Ebi Asım el-Ahad 

ve’l-Mesani (2064-65) Tayalisi (1064) Taberani (19/141, 160)  Taberani Evsat (5/206) 
Beyhaki (8/165) 
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َلِميَّ  اْْلَْخنَِس  ْبنَ  َيِزيدَ  أَنَّ   َقاَل  َسَعة َحْوِضَك؟ َما اَّللَِّ  َرُسوَل  يَا َقاَل  السُّ
ةٍ  َذَهٍب  ِمنْ  َمْثَعَبْينِ  ِفيهِ  َوأَنَّ  نَ ُعَما ِإلَى َعْدنٍ  بَْينَ  َكَما  َحْوُضَك  َفَما َقاَل  َوِفضَّ
ِ؟ نَِبيَّ  يَا ا أََشدُّ  َقاَل  اَّللَّ  َراِئَحةا  َوأَْطَيُب  اْلَعَسلِ  ِمنَ  َمَذاَقةا  َوأَْحَلى َبنِ اللَّ  ِمنَ  بََياضا
ا َيْظَمأْ  لَمْ  ِمْنهُ  َشِرَب  َمنْ  اْلِمْسِك  ِمنَ  ا َوْجُههُ  دْ َيْسوَ  َولَمْ  أَبَدا  أََبدا

 “Yezid b. el-Ahnes es-Sulemî dedi ki: “Ey Allah’ın rasulü! Havzının 
genişliği ne kadardır?” Buyurdu ki: 

“Aden ile Umman arası kadardır. Orada altından ve gümüşten iki 
kanal vardır.” Yezid dedi ki: “Ey Allah’ın nebisi? Havzın nasıl bir şeydir?” 
Buyurdu ki: 

“Sütten daha beyaz, balın lezzetinden daha tatlı, kokusu miskten 
daha hoştur. Ondan bir kez içen bir daha susuzluk çekmez ve yüzü bir 
daha kararmaz.”354 

649- Taberânî ve Ziya (el-Makdisi), Ebu Umame radiyallahu anh’den, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َماءِ  نُُجومِ  َعَددَ  اْْلََكاِويُب  ِفيهِ  َوُعَمانَ  َعْدنَ  بَْينَ  َكَما َحْوِضي  َمنْ  السَّ
ا َبْعَدهُ  َيْظَمأْ  َلمْ  ِمْنهُ  َشِرَب  نْ  َوِإنَّ  أََبدا ِتي ِمنْ  َعَلْيهِ  يَِردُ  ِممَّ ِعثَةُ  أُمَّ  مُ ُرُءوُسهُ  الشَّ
ِنَسةُ  َددَ  َيْحُضُرونَ  َوََل  اْلُمَتَمت َِعاِت  َيْنِكُحونَ  ََل  ِثَيابُُهمْ  الدَّ  أَْبَواَب  َيْعِني السُّ

ْلَطانِ   َلُهمْ  الَِّذي ُكلَّ  يُْعَطْونَ  َوََل  َعَلْيِهمْ  الَِّذي ُكلَّ  يُْعطُونَ  الَِّذينَ  السُّ

                                                

354 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Hibbân (14/370) Ahmed (5/250) Baki b. 
Mahled el-Havz ve’l-Kevser (1, 2) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (1248) Taberânî 
(8/155, 159) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (954, 1968) Ebu Nuaym Marife (6607) 
Esbehani el-Hucce (291) 
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“Havzım Aden ile Umman arası kadardır. Orada semadaki yıldızlar 
sayısınca kadehler vardır. Ondan bir kez içen asla susuzluk çekmez. 
Ümmetimden ona gelecekler arasında saçları dağınık, elbiseleri kirli 
olan, varlıklı kadınlarla evlendirilmeyen, huzurda bulundurulmayan 
kimseler vardır. Yani onların aleyhlerine olan herşeyin verildiği, lehlerine 
olan hiçbir şeyin verilmediği sultan kapılarından alınmazlar.”355 

Ebu Bekra Radiyallahu Anh Hadisi 

651- İbn Ebî Şeybe ve Taberânî, Ebu Bekra radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

نْ  ِرَجال   اْلَحْوَض  َعَليَّ  َلَيِرَدنَّ   ُرِفُعوا ِإَذا َحتَّى َوَرآِني َصِحَبِني ِممَّ
 ِإنََّك  َفُيَقالُ  أَْصَحاِبي أَْصَحاِبي َرب ِ  َفَلَُقوَلنَّ  ُدوِني اْخُتِلُجوا َوَرأَْيُتُهمْ  ِإَليَّ 
 َبْعَدكَ  أَْحَدثُوا َما َتْدِري ََل 

“Muhakkak ki benim için havz akıtılacak, benimle sahabelik etmiş 
ve beni görmüş kimselerin benden uzaklaştırılacaklarını göreceğim. 
Diyeceğim ki: “Rabbim! Ashabım! Ashabım!” Bana denilecek ki: 

“Muhakkak ki sen onların senden sonra neler yaptıklarını 
bilmiyorsun.”356 

Ebu Berze Radiyallahu Anh Hadisi 

652- İbn Hibbân, sahih kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, Ebu Berze 
radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
şöyle buyurduğunu işittim: 

                                                

355 Hasen. Taberânî (8/119) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (802) 
356 Sahih ligayrihi. Ahmed (5/48, 50) İbn Ebî Şeybe (6/307) Taberânî Musnedu’ş-

Şamiyyin (2660) İbn Ebi Asım es-Sunne (784-85) İbn Abdilber et-Temhid (2/292) Ebu 
Bekr eş-Şafii Fevaid (79) Herevî Zemmu’l-Kelam (1369) İbn Asakir Tarih (8/36) İbn 
Beşkuval ez-Zeyl Ala Cüz’i Baki b. Mahled (55) 
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 َعْرُضهُ  َشْهرٍ  َمِسيَرةَ  َصْنَعاءَ  ِإَلى أَْيَلةَ  َبْينَ  َكَما َحْوِضي َناِحَيَتْي  َبْينَ  َما
 أَْبَيُض  َذَهب   َواْْلَخرُ  َوِرق   أََحُدُهَما اْلَجنَّةِ  ِمنَ  َيْنَثِعَبانِ  ِمْزَراَبانِ  ِفيَها َكطُوِلهِ 
ْبدِ  ِمنَ  َوأَْلَينُ  الثَّْلجِ  ِمنَ  َوأَْبَردُ  اْلَعَسلِ  ِمنَ  َوأَْحَلى اللََّبنِ  ِمنَ   أََباِريُق  ِفيهِ  الزُّ
َماءِ  نُُجومِ  َعَددُ   اْلَجنَّةَ  َيْدُخَل  َحتَّى َيْظَمأْ  َلمْ  ِمْنهُ  َشِرَب  َمنْ  السَّ

“Havzımın iki köşesinin arası Eyle ile San’â arası kadardır. Bir aylık 
mesafedir. Genişliği de uzunluğu gibidir. Onda cennetten gelen, biri 
altından, diğeri gümüşten iki kanal vardır. Sütten daha beyaz, baldan 
daha tatlı, kardan daha soğuk, tereyağından daha yumuşaktır. Orada 
semadaki yıldızlar sayısınca bardaklar vardır. Ondan bir kez içen 
cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmez.”357 

Ebu’d-Derdâ Radiyallahu Anh Hadisi 

653- Taberânî, Ebu’d-Derdâ radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا نُوِزْعُت  َما أُْلِفَينَّ  ََل   ِمنْ  َهَذا َفأَُقولُ  اْلَحْوِض  َعَلى ِمْنُكمْ  أََحدا
 َبْعَدكَ  ثُواأَْحدَ  َما َتْدِري ََل  ِإنََّك  َفُيَقالُ  أَْصَحاِبي

“Sizden birinizi havzımdan uzaklaştırılırken bulmayayım. Ben: “Bu 
benim ashabımdandır” derim de bana şöyle denilir: 

“Muhakkak ki senden sonra ne yaptıklarını bilmiyorsun.”358 

                                                

357 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Hibbân (14/371) Hâkim (1/148) Ahmed 
(4/424) Bezzar (9/297, 306, 10/366) İbn Ebi Asım es-Sunne (702, 720, 722) Ru’yani 
(773) el-Lalekai İtikad (2113) Beyhakî el-Ba’s (156) 

358 Sahih. Bezzar (10/49) Taberânî Evsat (1/125) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin 
(1413) Temmam er-Razi Fevaid (1151) Herevi Zemmu’l-Kelam (1367) İbn Asakir 
Tarihu Dımeşk (47/117) 
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654- İbn Ebi Asım, es-Sunne’de Ebu’d-Derda radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 اْلَحْوِض  َعَلى َفَرطُُكمْ  أََنا

“Ben sizin havzda öncünüzüm.”359 

Ebû Zerr Radiyallahu Anh Hadisi 

655- Muslim, Ebu Zerr radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet etti: 

دٍ  َنْفُس  َوالَِّذي َقاَل  اْلَحْوِض  آِنَيةُ  َما َّللِ ا َرُسوَل  َيا ُقْلُت   ِبَيِدهِ  ُمَحمَّ
َماءِ  نُُجومِ  َعَددِ  ِمنْ  أَْكَثرُ  َْلِنَيُتهُ  ْيَلةِ  ِفي أَََل  َوَكَواِكِبَها السَّ  اْلُمْظِلَمةِ  اللَّ

 ِفيهِ  َيْشَخُب  َعَلْيهِ  َما آِخرَ  َيْظَمأْ  َلمْ  ِمْنَها َشِرَب  َمنْ  اْلَجنَّةِ  آِنَيةُ  اْلُمْصِحَيةِ 
 ُعَمانَ  َبْينَ  َما طُوِلهِ  ِمْثُل  َعْرُضهُ  َيْظَمأْ  َلمْ  ِمْنهُ  َشِرَب  َمنْ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  ِميَزاَبانِ 

ا أََشدُّ  َماُؤهُ  أَْيَلةَ  ِإَلى  اْلَعَسلِ  ِمنَ  َوأَْحَلى اللََّبنِ  ِمنَ  َبَياضا

“Dedim ki: “Ey Allah’ın rasulü? Havzın kapları nasıldır?” Buyurdu ki: 

“Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in nefsi elinde olana 
yemin ederim ki onun kapları gökyüzünün ülker ve yıldızlarından daha 
çoktur. Hem de açık karanlık gecede! Bunlar cennetin kaplarıdır. Her kim 
bu kaplardan içerse ömrünün sonuna kadar susamaz. Havzın cennetten 
çıkan iki oluğu gürül gürül akar. Ondan kim içerse bir daha susamaz. 
Genişliği uzunluğu gibi olup, Umman ile Eyle arası kadardır. Suyu sütten 
daha ak ve baldan daha tatlıdır.”360 

                                                

359 Sahih. İbn Ebi Asım es-Sunne (737, 767-68) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin 
(1405) Fesevi Marife (2/189, 3/352) Beyhakî Delail (6/403) İbn Abdilberr et-Temhid 
(2/304) İbn Asakir Tarih (47/117, 118) Deylemi (129) 

360 Sahih. Muslim (2300) 
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Ebu Said el-Hudrî Radiyallahu Anh Hadisi 

657- Ebû Ya'lâ, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 اْلَحْوِض  َعَلى َفَرطُُكمْ  أََنا

“Ben sizin havzda öncünüzüm.”361 

Abdullah b. Mes’ud Radiyallahu Anh Hadisi 

659- Taberânî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 ُدوِني اْخُتِلُجوا َرأَْيُتُهمْ  ِإَذا َحتَّى أَْصَحاِبي ِمنْ  ِرَجال   ِلي َلُيْرَفَعنَّ 
 َبْعَدكَ  أَْحَدثُوا َما َتْدِري ََل  َفُيَقالُ  أَْصَحاِبي َفأَُقولُ 

“Ashabımdan bazı kimseler bana gösterilir, onların benden 
uzaklaştırıldıklarını görürüm. Derim ki: “Ashabım!” Bana denilir ki: 
“Muhakkak ki senden sonra ne çıkardıklarını bilmiyorsun.”362 

Ebu Hureyre Radiyallahu Anh Hadisi 

660- Buhârî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َحْوِضي َعَلى ِمْنَبِري

                                                

361 Sahih. Buhârî (6584) Hâkim (4/84) Ahmed (5/333) Tayalisi (2335) 
362 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberânî (17/201) Muslim (2297) 

Buhârî (6575) Ahmed (1/453, 455, 5/393) İbn Mâce (3057) Ebu Amr el-Medini 
Haccetu’l-Veda (6) Herevi Zemmu’l-Kelam (1371) Beyhakî el-Ba’s (136) 
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“Minberim havzım üzerindedir.”363 

661- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا أََشدُّ  َلُهوَ  َعَدنٍ  ِمنْ  أَْيَلةَ  ِمنْ  َعدُ أَبْ  َحْوِضي ِإنَّ   َوأَْحَلى الثَّْلجِ  ِمنَ  َبَياضا
 َعْنهُ  النَّاَس  َْلَُصدُّ  َوِإن ِي النُُّجومِ  َعَددِ  ِمنْ  أَْكَثرُ  َوَْلِنَيُتهُ  ِباللََّبنِ  اْلَعَسلِ  ِمنَ 
ُجُل  َيُصدُّ  َكَما  َيْوَمِئٍذ؟ أََتْعِرُفَنا اَّللِ  ُسوَل رَ  َيا َقالُوا َحْوِضهِ  َعنْ  النَّاِس  ِإِبَل  الرَّ
ا َعَليَّ  َتِرُدونَ  اْْلَُممِ  ِمنَ  ِْلََحدٍ  َلْيَسْت  ِسيَما َلُكمْ  َنَعمْ  َقاَل  ِلينَ  ُغرًّ  ُمَحجَّ
 اْلُوُضوءِ  أََثرِ  ِمنْ 

“Muhakkak ki havzım Eyle ile Aden arasından daha uzak 
genişliktedir. O kardan daha beyaz, ballı sütten daha tatlıdır. Onun 
kapları yıldızların sayısından fazladır. Muhakkak ki kişinin devesini 
havuzundan uzaklaştırması gibi ben de bazı insanları engellerim.” Dediler 
ki: “Ey Allah’ın rasulü! O gün bizi tanır mısın?” Buyurdu ki: 

“Evet, sizin diğer ümmetlerde bulunmayan alametiniz vardır. Bana 
abdest izlerinden dolayı abdest azaları parlak olarak geleceksiniz.”364 

Esmâ bt. Ebi Bekr Radiyallahu Anhuma Hadisi 

663- Buhârî, Esmâ bt. Ebi Bekr radiyallahu anhuma’dan, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 ِمْنُكمْ  َعَليَّ  َيِردُ  َمنْ  أَْنظُرَ  َحتَّى اْلَحْوِض  َعَلى ِإن ِي

“Ben sizden kimlerin geldiğine bakmak için havzın başında 

                                                

363 Sahih. Buhârî (6588, 7335) Muslim (1391) 
364 Sahih. Muslim (247) 
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olacağım.”365 

Havle bt. Hakîm Radiyallahu Anha Hadisi 

664- Ahmed ve Taberânî, Havle bt. Hakîm radiyallahu anha’dan şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

ا؟ َلَك  ِإنَّ  اَّللِ  َرُسوَل  َيا ُقْلُت   َقْوُمِك  َعَليَّ  َوَرَدهُ  َمنْ  َوأََحبُّ  َنَعمْ  َقاَل  َحْوضا

“Dedim ki: “Ey Allah’ın rasulü! Senin bir havzın mı var?” Buyurdu ki: 

“Evet, ona geleceklerden en sevdiklerim senin kavmindendir.”366 

Havle bt. Kays Radiyallahu Anha Hadisi 

665- Ahmed ve Taberânî, Neccar oğullarından, Hamze radiyallahu 
anh’ın hanımı Havle bt. Kays el-Ensariyye radiyallahu anha’dan rivayet 
ediyorlar: 

اَيوْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسولُ  َجاَءَنا  اَّللِ  َرُسوَل  َيا َفُقْلُت  ما
ُث  أَنََّك  َعْنَك  َبَلَغِني ا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َلَك  أَنَّ  تَُحد ِ  َكَذا ِإَلى َكَذا َبْينَ  َما َحْوضا
 َقْوُمِك  ِمْنهُ  َيْرَوى أَنْ  ِإَليَّ  النَّاِس  َوأََحبُّ  أََجْل  َقاَل 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize geldi. Dedim ki: “Ey 
Allah’ın rasulü! Bana ulaştığına göre kıyamet gününde senin şura ile şura 
arası kadar bir havzın olacağını anlatmışsın.” Buyurdu ki: 

“Evet, ondan içecek olan insanların bana en sevimli olanları senin 

                                                

365 Sahih. Buhârî (7048) Muslim (2293) 
366 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (6/409) İbn Ebî Şeybe 

(6/305) Taberânî (24/233, 241) Bezzar (4/117) İbn Ebi Asım es-Sunne (704, 722) İbn 
Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (3267-68) İbn Beşkuval ez-Zeyl Ala Cuz’i Baki b. 
Mahled (96) 
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kavmindir.”367 

Aişe Radiyallahu Anha Hadisi 

666- Muslim, Aişe radiyallahu anha’dan rivayet ediyor: “Ona Allah 
Teâlâ’nın: “Muhakkak biz sana Kevser’i verdik” (Kevser 1) ayeti sorulunca 
şöyle dedi: 

ف   ُدر   َعَلْيهِ  َشاِطَئاهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى َنِبيُُّكمْ  أُْعِطَيهُ  َنَهر    ُمَجوَّ
 النُُّجومِ  َكَعَددِ  آِنَيُتهُ 

“Nebiniz sallallahu aleyhi ve sellem’e verilmiş olan bir nehirdir. İki 
kenarında içi boş inciler vardır. Kapları yıldızlar sayısıncadır.”368 

Umm Seleme Radiyallahu Anha Hadisi 

668- Muslim, Umm Seleme radiyallahu anha’dan, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 اْلَحْوِض  َعَلى َفَرط   َلُكمْ  ِإن ِي

“Muhakkak ki ben havzda öncünüz olacağım.”369 

  

                                                

367 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (6/410) Taberânî (24/231) 
İbn Beşkuval ez-Zeyl Ala Cuz’i Baki b. Mahled (97) 

368 Sahih. Buhârî (4965) Mucahid Tefsir (s.756) Taberî Tefsir (24/680) 
369 Sahih. Muslim (2295) 
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Her Nebi’nin Bir Havzı Vardır 

669- Tirmizî, Semura radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا َنِبي ٍ  ِلُكل ِ  ِإنَّ   أَنْ  أَْرُجو َوِإن ِي اِرَدةا وَ  أَْكَثرُ  أَيُُّهمْ  َيَتَباَهْونَ  َوِإنَُّهمْ  َحْوضا
 َواِرَدةا  أَْكَثَرُهمْ  أَُكونَ 

“Muhakkak ki her nebinin bir havzı vardır. Muhakkak ki onlar 
hangisinin havzına gelen çok olacak diye birbirlerine övünürler. 
Şüphesiz ben de havzıma gelenlerin en çok olacağını umarım.”370 

670- Taberânî, Semura b. Cundub radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ِتهِ  ِمنْ  أَْصَحاباا أَْكَثرُ  أَيُُّهمْ  َيَتَباَهْونَ  اءَ اْْلَْنِبيَ  ِإنَّ   َيْوَمِئذٍ  أَُكونَ  أَنْ  َفأَْرُجو أُمَّ
 َمْْلنَ  َحْوٍض  َعَلى َقاِئم   َيْوَمِئذٍ  ِمْنُهمْ  َرُجلٍ  ُكلُّ  َفِإنَّهُ  َواِرَدةا  ُكل ِِهمْ  أَْكَثَرُهمْ 

ا َمَعهُ  ِتهِ  ِمنْ  َعَرَف  َمنْ  َيْدُعو َعصا ةٍ  ل ِ َوِلكُ  أُمَّ  َنِبيُُّهمْ  ِبَها َيْعِرُفُهمْ  ِسيَماء   أُمَّ

“Muhakkak ki nebiler, hangisinin ümmetinden ashabı daha çok 
olacak diye övünürler. Ben o gün hepsinden fazla gelenim olmasını 
umarım. Muhakkak ki o gün onlardan her biri dopdolu bir havz üzerinde 
duracaktır. Yanında da bir âsâ olur, ümmetinden tanıdıklarını çağırır. Her 
ümmetin nebileri tarafından tanındıkları alametleri olur.”371 

                                                

370 Sahih ligayrihi. Tirmizî (2443) Buhârî Tarih (1/44) Taberânî (7/212) Taberânî 
Musnedu’ş-Şamiyyin (2647) İbn Ebi Asım es-Sunne (734) Esbehani el-Hucce (293) 
Nuaym b. Hammad Ziyadatu’z-Zuhd (404) Ebu Ömer es-Sulemi Cüz (1037) İbn 
Asakir Tarih (52/155) İbn Beşkuval ez-Zeyl (68) el-Elbani es-Sahiha (1589) 

371 Sahih ligayrihi. Taberânî (7/259) Ebu Musa el-Medini el-Letaif (636) el-Elbani 
es-Sahiha (4/118) 
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Havzdan İçmeye Vesile Olan Ameller 

675- İbn Ebi'd-Dunyâ, İstinâu’l-Ma’rûf’ta, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den 
şöyle dediğini rivayet etti: 

 َقطُّ  َكانُوا َما َوأَْجَوعَ  َقطُّ  َكانُوا َما أَْعَرى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاُس  يُْحَشرُ 
ُ  َكَساهُ  َّلِلَِّ  َكَسا َفَمنْ  َقطُّ  َكانُوا َما َوأَنَصَب  َقطُّ  َكانُوا َما َوأَْظَمأَ   َوَمنْ  اَّللَّ
ُ  أَْعَفاهُ  َّلِلَِّ  َعِمَل  َوَمنْ  اهُ َسقَ  َّلِلَِّ  َسَقى َوَمنْ  أَْطَعَمهُ  َّلِلَِّ  أَْطَعمَ   اَّللَّ

“İnsanlar kıyamet günü haşredilirken hiç olmadıkları kadar çıplak, hiç 
olmadıkları kadar aç, hiç olmadıkları kadar susuz ve hiç olmadıkları kadar 
yorgun olurlar. Kim Allah için birini giydirmişse Allah onu giydirir, kim Allah için 
birini doyurmuşsa Allah onu doyurur, kim Allah için birine su vermişse Allah 
ona su verir, kim Allah için amel etmişse Allah ona afiyet verir.”372 

Kurtubî dedi ki: “Âlimlerimiz şöyle dediler: “Allah’ın dininden irtidat eden 
veya dinde Allah’ın razı olmadığı bir yenilik çıkaran hiç kimseye izin verilmez 
ve o havzdan kovulanlardan olur. Havzdan kovulacakların en şiddetlileri 
Hariciler, Rafiziler, Mu’tezile gibi fırkalarının ihtilaflarına göre müslümanların 
cemaatine muhalefet edenlerdir. Bunların hepsi de dinde değişiklik yapan 
fırkalardır. Yine zulümde aşırılık yapan zalimler, hakkı gizleyenler ve hak ehlini 
zillete sokanlar, büyük günahları açıktan işleyenler, günahları hafife alanlar ve 
bid’ay ehli topluluklar da böyledir. Sonra dinde değişiklik akide konusunda 
değil de, ameller hakkında ise, herhangi bir durumdan ötürü uzaklaştırılma 
olup, bağışlandıktan sonra havza yaklaştırılma söz konusu olabilir. 

Nitekim şöyle denilmiştir: “Muhakkak ki büyük günah sahipleri havzdan 
içerler. Cehenneme girmelerinden sonra susuzlukla azap edilmezler. Bu, 
havzın sırattan önce olduğu görüşüne göredir.373 

Kadı Iyad’ın tercih ettiği görüş de şu şekildedir: “Havz, sırattan sonradır. 

                                                

372 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebi'd-Dunyâ İstinau’l-Maruf (83) İbn Ebi'd-
Dunyâ Kadau’l-Hevaic (30) İbn Hibbân es-Sikat (8/18) 

373 Bkz.: Tezkiratu’l-Kurtubi (1/590) 
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Havzdan içmek, hesaptan ve cehennemden kurtulduktan sonra söz konusu 
olur.” 

Hafız İbn Hacer dedi ki: “Hadislerin zahiri havzın cennetin yanında 
olmasını gerektirir. Zira havz, cennetten akıtılan bir nehidir. Şayet havz 
sırattan önce olsaydı elbette cehennem Kevser’in suyu ile arada engel teşkil 
ederdi. 

Bir topluluktan gelen; onu gördükten sonra havzdan uzaklaştırılacakları 
ve cehenneme götürüleceklerine dair hadise gelince şöyle cevap verilir: Onlar 
sırattan kurtulduktan sonra havza ancak görebilecekleri kadar 
yaklaştırılacaklar ve cehenneme doğru uzaklaştırılacaklardır. 

Evlatların Şefaati 

* Suyuti bu babda iki zayıf rivayet zikretmiştir. Lakin konuyla ilgili sahih 
rivayetler sabit olmuştur. Bazıları şu şekildedir.: Şurahbil b. Şuf’a, Nebî sallallâhu 
aleyhi ve sellem’in ashabından birinden rivayet ediyor: 

َم اْلِقَياَمِة اْدُخُلوا اْلَجنََّة َقاَل َفَيُقولُوَن َيا َرب ِ َحتَّى َيْدُخَل ِإنَُّه يَُقاُل ِلْلِوْلَداِن َيوْ 
َهاتَُنا َقاَل َفَيْأتُوَن َقاَل َفَيُقوُل اَّللُ َعزَّ َوَجلَّ َما ِلي أََراُهْم ُمْحَبْنِطِئيَن اْدُخُلوا  آَباُؤَنا َوأُمَّ

 َقاَل َفَيُقوُل اْدُخُلوا اْلَجنََّة أَْنُتْم َوآَباُؤُكمْ  اْلَجنََّة َقاَل َفَيُقولُوَن َيا َرب ِ آَباُؤَنا

“Kıyamet günü çocuklara: “Cennete girin” denilir. Onlar da: “Ya rab! 
Babalarımız ve annelerimiz girmedikçe girmeyiz” derler. Onlar getirilirler, Allah 
Azze ve Celle: “Neden onların cennete girmekten çekindiklerini görüyorum?” 
buyurur. Denilir ki: “Onlar: “Ya rab! Babalarımız!” diyorlar.” Bunun üzerine 
onlara: “Babalarınızla beraber cennete girin” buyurur.”374 

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: 

اِلِح ِفي اْلَجنَِّة َفَيُقوُل َيا َرب ِ أَنَّى  اَّلَل َعزَّ َوَجلَّ  ِإنَّ  َرَجَة ِلْلَعْبِد الصَّ َلَيْرَفُع الدَّ
                                                

374 Sahih. Ahmed (4/105) Ebu Nuaym Marife (7229) 
* Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: Nesâî (1876) 
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 ِلي َهِذِه؟ َفَيُقوُل ِباْسِتْغَفاِر َوَلِدَك َلَك 

“Muhakkak ki Allah Azze ve Celle salih kulun cennette derecesini 
yükseltir. Kul: “Ya rabbi! Bunun sebebi nedir?” der. Allah Azze ve Celle de: 
“Çocuğunun senin için bağışlanma dilemesi sebebiyle” buyurur.”375 

Mevkif’ten/Bekletilme Yerinden Yiyecek Olan 

Kimse 

Daha önce yeryüzünün başka bir yerle değiştirileceğine dair hadisler 
geçmişti. 

688- Dineverî, el-Mucalese’de Abdullah b. Abdirrahman ez-Zuhrî’den 
şöyle dediğini rivayet etti: “Hişam b. Abdilmelik, Muhammed b. Ali b. el-
Huseyn rahimehullah’a şöyle sordu: 

 َفَقاَل  َيْشَربُوَن؟ َوَما ِفيهِ  النَّاُس  َيْأُكُل  َما اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  َعنْ  أَْخِبْرِني
رُ  أَْنَهار   ِفيَها النَِّقي ِ  ُقْرَصةِ  َمَثلِ  َعَلى يُْحَشُرونَ  َعِلي ٍ  ْبنُ  دُ ُمَحمَّ   َفَقاَل  تَُفجَّ
ْرِب  اْلَْكلِ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ  أَْشَغَلُهمْ  َما ِهَشام   دُ  َفَقاَل  َوالشُّ  ُهمْ  َعِلي ِ  ْبنُ  ُمَحمَّ
 مما  أَوْ  اْلَماءِ  ِمنَ  َناَعَليْ  أَِفيُضوا} َقالُوا أَنْ  َعنْ  شغلهم وما أشغل النَّارِ  ِفي

 {اَّلل رزقكم

“Bana kıyamet gününde insanların orada ne yeyip ne içeceklerini haber 
ver.” Muhammed b. Ali rahimehullah dedi ki: “İnsanlar, üzerinde nehirler 
bulunan temiz bir bazlama gibi bir şey üzerinde haşredilecekler.” Hişam dedi 
ki: “O gün onları yeyip içmekten ne alıkoyacak?” Muhammed b. Ali dedi ki: 

                                                

375 Muslim'in şartına göre sahih. Ebu Bekr el-Enbari Munteka (77) Ahmed 
(2/509) İbn Mâce (3660) İbn Ebî Şeybe (7/120) Taberânî Evsat (5/210) Ebu Nuaym 
Hilye (6/255) el-Esbehani et-Tergib (438, 2215) İbn Sem’un Emali (28) Abenusi 
Meşyeha (157) 
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“Onlar kendilerini meşgul eden bir ateşte olacaklar. Onları şöyle demekten 
alıkoyamayacak: “Bize biraz su ya da Allah’ın size verdiği rızıktan aktarın!” 
(A’raf 50)376 

Kıyamet Günündeki Açlık Hakkında Bir Bölüm 

689- Tirmizî, hasen kaydıyla İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan şöyle 
dediğini rivayet etti: 

أَ  ُ  َصلَّى النَِّبي ِ  ِعْندَ  َرُجل   َتَجشَّ  ُجَشاَءكَ  َعنَّا ُكفَّ  َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
ا أَْكَثَرُهمْ  َفِإنَّ  ْنَياال ِفي ِشَبعا ا أَْطَولُُهمْ  دُّ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  ُجوعا

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında bir adam geğirince 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu: 

“Geğirmeni bizden uzak tut. Zira dünyada tok olanlar kıyamet 
gününde açlığı en çok olacak olanlardır.”377 

690- Taberânî bu hadisi (İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan) şu lafızla 
rivayet etmiştir: 

َبعِ  أَْهَل  ِإنَّ  ْنَيا ِفي الش ِ ا اْْلِخَرةِ  ِفي اْلُجوعِ  أَْهُل  ُهمْ  الدُّ  َغدا

“Muhakkak ki dünyada tokluk ehli olanlar yarın ahirette açlık ehli 
olacaklardır.”378 

Bu babda Hâkim ve Bezzar’ın Ebu Cuhayfe radiyallahu anh’den379, İbn 
Mace ve Beyhakî’nin de Selman radiyallahu anh’den380 rivayetleri vardır.  

                                                

376 Hasen maktu. Dineveri el-Mucalese (2256) İbn Asakir Tarih (54/278) 
377 Hasen ligayrihi. Tirmizî (2478) İbn Mâce (3350) Taberânî (13/269) Taberânî 

Evsat (4/249) el-Elbani es-Sahiha (343) 
378 Sahih ligayrihi. Taberânî (11/267) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (3/345) 
379 Hasen. Hâkim (4/121) Taberânî (22/127) Taberânî Evsat (8/378) İbn Ebi'd-

Dunyâ el-Cu (4) Beyhakî Şuab (5/26) İbnu’l-Ebbar Mu’cem (s.18) 
380 Hasen ligayrihi. İbn Mâce (3351) Bezzar (6/461) Taberî Tehzibu’l-Asar (632) 

Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/198) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Cu (3) Ukayli ed-Duafa (3/360) 
Beyhakî Şuab (5/27) Deylemi (828) 



260 

 

Amel Defterlerinin Uçuşması, Defterlerin Sağdan, 

Soldan ve Arka Taraftan Verilmesi 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا  َظَنْنُت  ِإن ِي * ِكَتاِبَيهْ  اْقَرُءوا َهاُؤمُ  َفَيُقولُ  ِبَيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتَي  َمنْ  َفأَمَّ
 ُقطُوُفَها * َعاِلَيةٍ  َجنَّةٍ  ِفي * َراِضَيةٍ  ِعيَشةٍ  ِفي َفُهوَ  * ِحَساِبَيهْ  ُماَلٍق  أَن ِي
ا * اْلَخاِلَيةِ  اْْلَيَّامِ  ِفي َلْفُتمْ أَْس  ِبَما َهِنيئاا َواْشَربُوا ُكُلوا * َداِنَية    أُوِتَي  َمنْ  َوأَمَّ
 ِكَتاِبَيهْ  أُوَت  َلمْ  َياَلْيَتِني َفَيُقولُ  ِبِشَماِلهِ  ِكَتاَبهُ 

“Artık kitabı sağ eline verilen kişi der ki: “Alın, kitabımı okuyun. 
Çünkü ben, hesabıma kavuşacağımı kesin olarak biliyordum.” Artık o, 
hoşnut bir yaşayış içindedir. Yüksek bir cennette, Meyveleri sarkmıştır. 
Geçmiş günlerde peşin yaptıklarınıza karşılık afiyetle yeyin, için. Kitabı 
sol eline verilen ise der ki: “Keşke kitabım bana verilmeseydi.” (Hakka 
19-25) 

ا ا ِحَساباا يَُحاَسُب  َفَسْوَف  * ِبَيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  َي أُوتِ  َمنْ  َفأَمَّ  * َيِسيرا
ا أَْهِلهِ  ِإَلى َوَيْنَقِلُب  ا * َمْسُرورا  َفَسْوَف  * َظْهِرهِ  َوَراءَ  ِكَتاَبهُ  أُوِتَي  َمنْ  َوأَمَّ
ا َيْدُعو ا َوَيْصَلى * ثُُبورا  َسِعيرا

“Artık kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesap ile sorguya 
çekilecek ve ailesine sevinç içinde dönecektir. Kimin de kitabı ardından 
verilirse hemen helak olmayı dileyecek ve alevli ateşi boylayacaktır.” 
(İnşikak 7-12) 

ُحُف  َوِإَذا  نُِشَرْت  الصُّ

“Sahifeler açıldığında” (Tekvir 10)  
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293- Beyhakî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet etti: 

 فجدال َعْرَضَتانِ  َعَرَضاٍت  َثاَلَث  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاُس  يُْعَرُض 
ُحُف  فتطاير الثَّاِلَثةُ  اْلَعْرَضةُ  أماوَ  َمَعاِذيرُ وَ   والشمائل باْليمان الصُّ

 “İnsanlar kıyamet gününde üç defa arz edilirler. Bunların ikisi 
mazeretler ve tartışmalar hakkındadır. Üçüncü arzda amel defterleri sağ ve 
sol ellerde uçuşur.”381 

296- İbn Cerir (et-Taberî), Katade rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
ediyor: 

 َمنْ  َيْوَمِئذٍ  َسَيْقَرأُ { ِسيبااحَ  َعَلْيَك  اْلَيْومَ  ِبَنْفِسَك  َكَفى ِكَتاَبَك  اْقَرأْ }
ْنَيا ِفي َقاِرئاا َيُكنْ  َلمْ   الدُّ

“Kitabını oku! Bugün kendi aleyhine hesap görücü olarak nefsin 
yeter” (İsra 14) ayetinde, o gün dünyada okuma bilmeyen kimsenin de 
okuyabileceği belirtilmektedir.”382 

297- İbnu’l-Mubarek, el-Hasen (el-Basrî) rahimehullah’tan şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 َماَت  َفِإَذا َعَمِلهِ  نُْسَخةُ  ِفيَها يُْكَتُب  ِقاَلَدة   ُعنُِقهِ  ِفي آَدمَ  َبِني ُكلُّ 
َدَها طُِوَيْت   ِبَنْفِسَك  َكَفى ِكَتاَبَك  اْقَرأْ } َلهُ  َوِقيَل  َلهُ  نُِشَرْت  بُِعَث  َفِإَذا َوُقل ِ
ا َعَلْيَك  اْلَيْومَ   { َحِسيبا

                                                

381 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberî Tefsir (23/230) Beyhakî el-
Ba’s ve’n-Nuşur (İstidrak 149) 

382 Sahih maktu. Taberî Tefsir (14/525) Yahya b. Sellam Tefsir (1/121) İbn Ebî 
Hâtim Tefsir (13212) 
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“Her âdemoğlunun boynunda bir kolye vardır. Onda amelinin nüshası 
yazılıdır. Öldüğü zaman dürülür ve boynuna asılır. Diriltildiği zaman açılır ve 
ona: “Kitabını oku! Bu gün hesap görücü olarak sana nefsin yeter” (İsra 
14) denilir.”383 

698- İbnu’l-Mubarek, Ebu Osman en-Nehdî rahimehullah’ın şöyle 
dediğini rivayet etti: 

َئاِتهِ  َفَيْقَرأُ  اَّللَِّ  ِمنَ  ِسْترٍ  ِفي ِكَتاَبهُ  يُْعَطى اْلُمْؤِمنُ  َئةا  َقَرأَ  َفُكلََّما َسي ِ  َسي ِ
َئاتُهُ  َفِإَذا َيْنظُرُ  ثُمَّ  َلْونُهُ  ِإَلْيهِ  َفَيْرِجعُ  َهاَفَيْقَرؤُ  ِبَحَسَناِتهِ  َيُمرَّ  َحتَّى َلْونُهُ  َتَغيَّرَ   َسي ِ
َلْت  َقدْ   {ِكَتاِبَيهْ  اْقَرُءوا َهاُؤمُ } َيُقولُ  َذِلَك  َفِعْندَ  َقاَل  َحَسَناٍت  بُد ِ

“Mü’mine amel defteri Allah’tan bir örtü içinde verilir. O da orada 
kötülüklerini okudukça rengi değişir. İyiliklerine gelip okuduğunda rengi yerine 
gelir. Sonra bir de bakar ki kötülükleri iyiliklere değiştirilmiş. O zaman der ki: 

“İşte kitabım, alın okuyun.” (Hakka 19)384 

700- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’tan: “Kitabı arka tarafından 
verilene gelince” (İnşikak 10) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 ِكَتابه بَها َفَيْأُخذ َظهره َوَراء ِشَماله تْجَعل

“Sol eli sırtının arkasında kılınır ve amel defterini o şekilde alır.”385 

701- Deylemi, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 

                                                

383 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd (1563) 
İbn Ebi'd-Dunyâ el-Ehval (261) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (8/70) 

384 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbnu’l-Mubarek Zühd (1415) Ebu’l-
Kasım el-Hutteli Dibac (92) Hatib Tarih (11/6) 

385 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Mucahid Tefsir (2/742) Beyhakî 
el-Ba’s (İstidrak 150) İbn Hacer Tagliku’t-Ta’lik (4/364) 
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ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َعَليهِ  النَّاِس  َثَناءِ  ُحْسنُ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  الُمْؤِمن ِكَتاب ُعْنَوانُ 

“Kıyamet gününde mü’minin amel defterinin başlığı, insanların 
güzel övgüsü olur.”386 

İnsanların İmamlarıyla Çağırılmaları 

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: 

 ِبِإَماِمِهمْ  أَُناٍس  ُكلَّ  َنْدُعو َيْومَ 

“O gün bütün insanları imamları ile çağırırız.” (İsra 71) 

705- Ebu Nuaym, Ebu Hazim el-A’rac rahimehullah’ın kendi nefsine 
hitap ederek şöyle dediğini rivayet etti: 

 ثُمَّ  ُهمْ َمعَ  َفَتُقومُ  َوَكَذا َكَذا َخِطيَئةِ  أَْهَل  َيا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  يَُناَدى أَْعَرجُ  َيا
 َتُقومَ  أَنْ  تُِريدُ  أَْعَرجُ  َيا َفأَُراكَ  َمَعُهمْ  َفَيُقومُ  أُْخَرى َخِطيَئةٍ  أَْهَل  َيا يَُناَدى
 َخِطيَئةٍ  ُكل ِ  أَْهلِ  َمعَ 

“Ey A’rac! Kıyamet gününde: “Ey şu ve şu günahların sahipleri!” diye 
nida edilince onlarla beraber kalkarsın. Sonra: “Ey diğer günahların sahipleri!” 
diye nida edilince onlarla da beraber kalkarsın. Görüyorum ki ey A’rac! Sen 
her günah sahibiyle beraber kalkmak istiyorsun!”387 

707- el-Haraitî Mekarimu’l-Ahlak’ta, Ka’b (el-Ahbar) rahimehullah’tan 

                                                

386 Hasen. Deylemi (4128) İbn Hacer Garaibu’l-Multekita (2086, 2097) el-Elbani 
ed-Daife (3920) 

387 Hasen maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (3/230) İbnu’l-Cevzi Sifatu’s-Safve 
(2/164) 
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şöyle dediğini rivayet etti: 

ئِيِس  يُْؤتَى  ِبهِ  َفُيْنطََلُق  َربََّك  أَِجْب  لَهُ  َفُيَقالُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَخْيرِ  ِفي ِبالرَّ
 أَْصَحاِبهِ  َوَمنَاِزَل  َمْنِزَلهُ  َفَيَرى اْلَجنَّةِ  ِإلَى ِبهِ  َفُيْؤَمرُ  َعْنهُ  يُْحَجُب  َفاَل  َرب ِهِ  ِإلَى

 ُفاَلنٍ  َمْنِزَلةُ  َهِذهِ  َلهُ  َفُيَقالُ  َعَلْيهِ  َويُِعينُونَهُ  اْلَخْيرِ  َعَلى يَُجاِمُعونَهُ  َكانُوا الَِّذينَ 
ُ  أََعدَّ  َما َفَيَرى ُفاَلنٍ  َمْنِزلَةُ  َوَهِذهِ   َمْنِزلََتهُ  َويََرى اْلَكَراَمةِ  ِمنَ  اْلَجنَّةِ  ِفي َلهُ  اَّللَّ
 َويَُغل ُِفهُ  تَاج   َرأِْسهِ  َعَلى َويُوَضعُ  اْلَجنَّةِ  ِثَياِب  ِمنْ  َويُْكَسى َمنَاِزِلِهمْ  ِمنْ  أَْفَضَل 
 اْلَبْدرِ  لَْيَلةَ  َقاَل  أَْحَسُبهُ  اْلَقَمرِ  ِمْثَل  َيُكونَ  َحتَّى َوْجُههُ  َويُْشِرُق  اْلَجنَّةِ  ِريحِ  ِمنْ 
 أَْصَحاَبهُ  َيأْتَِي  َحتَّى ِمْنُهمْ  اْجَعْلهُ  اللَُّهمَّ  الُواقَ  ِإَلَّ  َمَْلٍ  أَْهُل  يََراهُ  َفاَل  َفَيْخُرجُ  َقاَل 

 اَّللََّ  َفِإنَّ  ُفاَلنُ  يَا أَْبِشرْ  َفَيُقولُ  َعَلْيهِ  َويُِعينُوَنهُ  اْلَخْيرِ  َعَلى يَُجاِمُعونَهُ  َكانُوا الَِّذينَ 
 يُْخِبُرُهمْ  َزاَل  َفَما َوَكَذا َذاكَ  اْلَجنَّةِ  ِفي َلَك  َوأََعدَّ  َكَذا اْلَجنَّةِ  ِفي َلَك  أََعدَّ  َقدْ 
ُ  أََعدَّ  ِبَما  ِمْثُل  اْلَبَياِض  ِمنَ  ُوُجوَهُهمْ  يَْعُلوَ  َحتَّى اْلَكَراَمةِ  ِمنَ  اْلَجنَّةِ  ِفي َلُهمْ  اَّللَّ
 اْلَجنَّةِ  أَْهُل  َهُؤََلءِ  َفَيُقولُونَ  ُوُجوِهِهمْ  ِبَبَياِض  النَّاُس  َفَيْعِرُفُهمُ  َوْجَههُ  َعاَل  َما

“Kıyamet gününde hayırda önder olan kişi getirilir ve ona: “Rabbine 
cevap ver” denilir. Rabbine götürülür, ondan perdelenmez ve cennete 
götürülmesi emredilir. Orada kendi menzilini ve hayırda bir araya gelip 
yardımlaşmış olduğu arkadaşlarının menzillerini görür. Ona denilir ki: 

“Bu falanın menzilidir, şu filanın menzilidir.” Böylece Allah’ın onlar için 
cennette hazırlamış olduğu ikramları görür ve kendi menzilini onlarınkinden 
üstün olarak görür. Ona cennet elbiselerinden bir hulle giydirilir, başına bir tac 
konulur, cennet kokusu sürülür. Yüzü ay gibi – sanırım dolunay gecesindeki 
ay gibi dedi – parlar. Sonra çıkarılır, onu gören her topluluk mutlaka şöyle 
derler: 

“Allah’ım! Bunu da onlardan kıl!” Ta ki hayırda bir araya gelip 
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yardımlaştıkları arkadaşları getirilir ve onlara şöyle denilir: “Müjdelen ey filan! 
Muhakkak ki Allah sana cennette şöyle ve şöyle ikramlar hazırladı.” Bu şekilde 
Allah’ın cennette onlara hazırlamış olduğu ikramlarla müjdelemeye devam 
ederler de yüzlerinin beyazlığının artırılmasından dolayı insanlar onları tanırlar 
ve: “Bunlar cennet ehlidir” derler.388 

İnsanların Hesap İçin Saf Olmaları 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا َرب َِك  َعَلى َوُعِرُضوا  َصفًّ

“Ve hepsi sıra sıra rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır:” (Kehf 48) 

Herkesten Önce Hayvanlar Arasında Hükmedilmesi, 

Hayvanların Toprak Olmaları 

711- Hâkim, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini rivayet etti: 

ِت  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا ُ  َوَحَشرَ  اْْلَِديمِ  َمدَّ  اْْلَْرُض  ُمدَّ  اْلَخاَلِئَق  اَّللَّ
ْنَس  َوابَّ  َواْلِجنَّ  اْْلِ ُ  َجَعَل  اْلَيْومُ  َذِلَك  َكانَ  َفِإَذا َواْلُوُحوَش  َوالدَّ  اَّللَّ

َواب ِ  َبْينَ  اْلِقَصاَص  اةُ  َتُقصَّ  َحتَّى الدَّ اءُ  الشَّ  َفِإَذا ِبَنْطَحِتَها اْلَقْرَناءِ  ِمنَ  اْلَجمَّ
ُ  َفَرغَ  َواب ِ  َبْينَ  اْلِقَصاِص  ِمنَ  اَّللَّ  َفَيَراَها َرابااتُ  َفَتُكونُ  تَُراباا ُكوِني َلَها َقاَل  الدَّ

 تَُراباا ُكْنُت  َلْيَتِني َيا َفَيُقولُ  اْلَكاِفرُ 

“Kıyamet günü olduğu zaman yeryüzü derinin gerilmesi gibi gerilir. Allah 
insanları, cinleri, evcil ve yabani hayvanları toplar. O gün olduğu zaman Allah 
hayvanlar arasında kısas uygular. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan kısas alır. 

                                                

388 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Haraiti Mekarimu’l-Ahlak (131) İbn 
Ebî Şeybe (7/201) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (5/370) Hennad Zühd (461, 466) 
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Allah, hayvanlar arasında kısası tamamlayınca onlara: “Toprak olun” der, 
onlar da toprak olurlar. Kâfir bunu görünce: “Keşke ben de toprak olsaydım” 
(Nebe 40) der.”389 

712- İbn Cerir (et-Taberî), İbn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Ebu Hureyre 
radıyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler: 

َوابُّ َوالطَّْيرُ  ِة اْلَبَهاِئمُ يُْحَشُر اْلَخْلُق ُكلُُّهْم َيْوَم اْلِقَيامَ  َوُكلُّ  َوالدَّ
ِ أَْن َيْأُخذَ  اِء ِمَن اْلَقْرَناِء ثُمَّ  َشْيٍء َفَيْبُلُغ ِمْن َعْدِل اَّللَّ ُكوِني  َيُقولُ  ِلْلَجمَّ

 تَُراباا َفَذِلَك }َيُقوُل اْلَكاِفُر َيا َلْيَتِني ُكْنُت تَُراباا{

“Hayvanlar ve kuşlar da dâhil bütün mahlûkat kıyamet gününde 
haşredilirler. Herşey Allah’ın adaletinden payını alır. Boynuzsuz, boynuzludan 
hakkını alır. Sonra (Allah) şöyle buyurur: “Toprak olun.” İşte o zaman kâfir; 
“Keşke ben de toprak olsaydım” der.” (Nebe 40)390 

713- Ahmed Zühd’de ve Ebu Nuaym Hilye’de Ebu İmran el-Cevnî 
rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ْثُت  ُعوا َقدْ  آَدمَ  َبِني َرأَْت  ِإَذا اْلَبَهاِئمَ  أَنَّ  ُحد ِ  اَّللِ  يََدِي  َبْينَ  ِمنْ  َتَصدَّ
 َبِني يَا اْلَبَهاِئمُ  تَُناِديِهمُ  النَّارِ  ِإَلى َوِصْنف   اْلَجنَّةِ  ِإَلى ِصْنف   ِصْنَفْينِ  َتَعاَلى
 اُف َنخَ  ِعَقاباا َوََل  َنْرُجو َجنَّةا  ََل  ِمْثَلُكمْ  اْلَيْومَ  َيْجَعْلَنا َلمْ  الَِّذي َّلِلَِّ  اْلَحْمدُ  آَدمَ 

“Bana anlatıldı ki; hayvanlar âdemoğullarını Allah Teâlâ’nın önünde bir 
sınıfı cennete, bir sınıfı cehenneme olmak üzere iki sınıf halinde görünce şöyle 
seslenecekler: “Ey Âdemoğulları! Bizi bugün sizler gibi kılmayan Allah’a hamd 
olsun. Bize umduğumuz bir cennet olmadığı gibi korktuğumuz bir 

                                                

389 Sahih mevkuf. Hâkim (4/619) Ebu Bekr eş-Şafii el-Gaylaniyyat (1125) Sa’lebi 
el-Keşfu ve’l-Beyan (10/120) 

390 Muslim'in şartına göre sahih. Abdurrazzak Tefsir (786) Taberî Tefsir (9/235) 
İbn Ebî Hâtim Tefsir (19109) Vahidi el-Vesit (325) Hâkim (2/345) İshak b. Rahuye 
(322) Beyhakî el-Ba’s (377) 
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cezalandırma da yoktur.”391 

714- Ahmed, Bezzar, el-Evsat’ta Taberânî ve Beyhakî, Ebu Zerr 
radıyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 

 أََبا َيا َل َفَقا َتْنَتِطَحانِ  َشاتَْينِ  َرأَى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسوَل  أَنَّ 
 َبْيَنُهَما َوَسَيْقِضي َيْدِري اَّللَ  َلِكنَّ  َقاَل  ََل  َقاَل  َتْنَتِطَحاِن؟ ِفيمَ  َتْدِري َهْل  َذر ٍ 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iki koçun toslaştığını gördü ve:  

“Ey Ebu Zerr! Bunların ne için toslaştıklarını biliyor musun?” diye 
sordu. Ben: “Hayır” deyince, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Fakat Allah bilir ve ikisi arasında hüküm verecektir.”392 

723- Buhârî, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ةٍ  ِفي النَّارَ  اْمَرأَة   َدَخَلِت   َتْأُكُل  َتَدْعَها َوَلمْ  َهاتُْطِعمْ  َفَلمْ  َرَبَطْتَها ِهرَّ
 اْلَْرِض  َخَشاِش  ِمنْ 

“Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi. Onu bağlamış, 
yemek vermemişti ve yeryüzünün haşeratından yemesi için de 
bırakmamıştı.”393 

724- İbn Mâce şu ziyadeyle rivayet etti: 

                                                

391 Sahih maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (2/311) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Ehval 
(186) 

392 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebi Davud el-Ba’s (36) 
Abdurrazzak Tefsir (787) Ahmed (5/162, 172) Taberî Tefsir (9/236) Tayalisi (480) İbn 
Ebi'd-Dunyâ el-Ehval (181) Taberânî Evsat (6/172) Bezzar (Keşfu’l-Estar 3450) 

393 Sahih. Buhârî (3318) Muslim (2242) 
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 َوُدبَُرَها َقْلَبَها َتْنَهُش  َفِهَي 

“O kadın (cehennemde) önünden ve arkasından ısırılıyordu.”394 

Sorgu ve Şahitler 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ِلينَ اْلُمْرَس  َوَلَنْسأََلنَّ  ِإَلْيِهمْ  أُْرِسَل  الَِّذينَ  َفَلَنْسأََلنَّ 

“And olsun kendilerine rasul gönderdiklerimize de soracağız, 
gönderilen rasullere de soracağız.” (A’raf 6) 

ُ  َيْجَمعُ  َيْومَ  ُسَل  اَّللَّ  أُِجْبُتمْ  َماَذا َفَيُقولُ  الرُّ

“Allah rasulleri toplayacağı gün: “Size ne cevap verildi?” 
buyuracak.” (Maide 109) 

ِ  ِمنْ  ِجْئَنا ِإَذا َفَكْيَف  ةٍ  ُكل  ا َهُؤََلءِ  َعَلى ِبَك  َوِجْئَنا ِبَشِهيدٍ  أُمَّ  َشِهيدا

“Her ümmetten birer şahit getirdiğimiz seni de onlar üzerine bir 
şahit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak?” (Nisa 41) 

ةا  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذِلَك   َوَيُكونَ  النَّاِس  َعَلى ُشَهَداءَ  ِلَتُكونُوا اَوَسطا  أُمَّ
ُسولُ  ا َعَلْيُكمْ  الرَّ  َشِهيدا

“Böylece sizi, insanlar üzerine şahitler olmanız, Rasulün de size 

                                                

394 Sahih. Nesâî (1482) Ahmed (2/159) Ahmed Zühd (1181) İbn Huzeyme (1392) 
İbn Hibbân (7/80) 
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şahit olması için vasat bir ümmet kıldık.” (Bakara 143) 

727- Beyhakî, Ali b. Ebi Talha yoluyla İbn Abbas radiyallahu anhuma’nın 
“Andolsun kendilerine rasul gönderdiklerimize de soracağız…” (A’raf 6) ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

ا النَّاُس  يُْسئَُل  ا َجِمْيعا ا الُمْرَسِلينَ  وَلَنْسَئَلنَّ  الُمْرَسِلينَ  أََجابُوا َعمَّ  َبلَُّغوا َعمَّ

“Bütün insanlar rasullere ne cevap verdiklerinden sorgulanır. Muhakkak 
ki rasuller de tebliğ etme hususunda sorgulanırlar.”395 

828- Buhârî, Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce Ebu Said el-Hudrî radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

 َقْوُمهُ  َفُيْدَعى َنَعمْ  َفَيُقولُ  بلَّغت؟ َهْل  َلهُ  َفُيَقالُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  نُوح   يُْدَعى
 َفُيَقالُ  أََحدٍ  ِمنْ  أََتاَنا َوَما َنِذيرٍ  ِمنْ  أََتاَنا َما َفَيُقولُونَ  َبلََّغُكْم؟ َهْل  َلُهمْ  َفُيَقالُ 
د  مُ  َفَيُقولُ  َلَك؟ َيْشَهدُ  َمنْ  ِلنُوحٍ  ُتهُ  َحمَّ  َوَكَذِلَك } َقْولُهُ  َفَذِلَك  َقاَل  َوأُمَّ

ةا  َجَعْلَناُكمْ   ِباْلَباَلغِ  َلهُ  َفَتْشَهُدونَ  َفُتْدَعْونَ  اْلَعْدلُ  اْلَوَسطُ  َقاَل { َوَسطاا أُمَّ
 َعَلْيُكمْ  أَْشَهدُ  ثُمَّ 

 “Kıyamet gününde Nûh aleyhi's-selâm çağırılır ve kendisine: 
“Emri teblîğ ettin mi?” denir, o: “Evet” der. Bunun üzerine kavmi çağrılır 
ve kendilerine;  

“O (Nûh) size tebliğ etti mi?” denir. Onlar; “Bize hiçbir uyarıcı 
gelmedi, kimse bir şey getirmedi” derler. Bunun üzerine Nuh aleyhi's-
selâm'a; “Sana kim şâhitlik edecek?” denilir. Nûh aleyhi's-selâm:  

“Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ümmeti” der. İşte 

                                                

395 Hasen. Taberî Tefsir (10/64) İbn Ebî Hâtim Tefsir (8218) Beyhakî el-Ba’s (346) 
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Allah Teâlâ'nın: “Sizi vasat bir ümmet kıldık” (Bakara 143) âyeti bu 
mânâdadır.” Vasat adil demektir. Siz çağırılırsınız ve Nuh aleyhi's-
selâm’ın tebliğ ettiğine şahitlik edersiniz, sonra ben de size şahitlik 
ederim.”396  

829- Ahmed, Nesâî ve Beyhakî, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

ُجاَلنِ  َوَمَعهُ  النَِّبيُّ  َيِجيءُ   ِمنْ  َوأَْكَثرُ  الثَّاَلَثةُ  َوَمَعهُ  ِبيُّ النَّ  َوَيِجيءُ  الرَّ
 َفُيَقالُ  َقْوُمهُ  َفُيْدَعى َنَعمْ  َفَيُقولُ  َقْوَمَك؟ َبلَّْغَت  َهْل  َلهُ  َفُيَقالُ  َوأََقلُّ  َذِلَك 
د   َفَيُقولُ  َلَك؟ َيْشَهدُ  َمنْ  َفُيَقالُ  ََل  َفَيُقولُونَ  َبلََّغُكْم؟ َهْل  ُتهُ  ُمَحمَّ  َفتُْدَعى َوأُمَّ
ةُ أُ  دٍ  مَّ  ِبَذِلَك؟ ِعْلُمُكمْ  َوَما َفَيُقولُ  َنَعمْ  َفَيُقولُونَ  َهَذا؟ َبلَّغَ  َهْل  َفُيَقالُ  ُمَحمَّ

ُسَل  أَنَّ  ِبَذِلَك  َنِبيَُّنا أَْخَبَرَنا َفَيُقولُونَ  ْقَناهُ  َبلَُّغوا َقدْ  الرُّ  َقْولُهُ  َفَذِلُكمْ  َقاَل  َفَصدَّ
ةا أُ  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذِلَك } َتَعاَلى  َوَيُكونَ  النَّاِس  َعَلى ُشَهَداءَ  ِلَتُكونُوا َوَسطاا مَّ

ُسولُ  ا َعَلْيُكمْ  الرَّ  {َشِهيدا

1168- Ebu Said el-Hudrî radıyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 “Kıyamet günü bir peygamber beraberinde ümmet olarak iki kişi 
olduğu halde gelir. Bir başka peygamber, beraberinde ümmet olarak üç 
kişi bulunduğu halde gelir. Bundan fazla ve az ümmetle gelen 
peygamber de olur. Sonra o gelen her peygambere:  

“Sen kendi kavmine tebliğ ettin mi?” diye sorulur. O da: “Evet” 
der. Sonra onun kavmi çağrılarak:  

“Peygamberiniz size tebliğ etti mi?” denilir. Onlar: “Hayır” derler. 

                                                

396 Sahih. Ahmed (3/32) Buhârî (3339, 4487) Tirmizî (2961) İbn Ebî Şeybe (6/310) 
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Bunun üzerine onların peygamberine:  

“Senin şahidin kimdir?” denilir. O da: “Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem ve ümmeti” der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem'in ümmeti çağırılır ve onlara:  

“Bu peygamber tebliğ etti mi?” diye sorulur. Onlar da: “Evet” 
derler. Sonra Allah Teâlâ:  

“Bu peygamberin kendi kavmine tebliğ ettiğine dâir bilginiz 
nedir?” der. Onlar da:  

“Peygamberlerin tebliğ ettiklerini bize Peygamberimiz 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi, biz de O'nu 
doğruladık” derler. İşte bu açıklamam Allah Teâlâ'nın: “İşte böylece; 
insanlara şahitler olasınız diye sizi vasat (orta yolu takip eden) bir ümmet 
kıldık.” (Bakara 143) ayetinin içeriğidir.”397 

734- Muslim, Cabir b. Abdillah radiyallahu anhuma’dan, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in veda haccındaki hutbesinde şöyle dediğini rivayet etti: 

 َبلَّْغَت  َقدْ  أَنََّك  َنْشَهدُ  َقالُوا َقاِئُلوَن؟ أَْنُتمْ  َفَما َعن ِي تُْسأَلُونَ  َوأَْنُتمْ 
ْيَت  اَبةِ  ِبِإْصَبِعهِ  َفَقاَل  َوَنَصْحَت  َوأَدَّ بَّ َماءِ  ِإَلى َيْرَفُعَها السَّ  ِإَلى َوَيْنُكُتَها السَّ
اٍت  َثاَلَث  اْشَهدْ  اللُهمَّ  اْشَهدْ  اللُهمَّ  النَّاِس   َمرَّ

“Sizler benim hakkımda sorulacaksınız. Ne diyeceksiniz?” Dediler 
ki: 

“Şahitlik ederiz ki sen tebliğ ettin, görevini edâ ettin ve nasihat ettin.” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret parmağını semaya kaldırdı, sonra 
insanlara çevirerek üç defa: 

                                                

397 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Mâce (4284) Ahmed (3/58) 
Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (11007) Said b. Mansur Tefsir (222) 
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“Allah’ım! Şahit ol” buyurdu.”398 

735- Ahmed, Muaviye b. Hayde radıyallahu anh’den: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti:  

َفأَُقوُل َيا  ِعَباِدي؟َهْل َبلَّْغَت َرب ِي َداِعيَّ َوَلْم َيُشكَّ َفَيُقوُل  أَََل ِإنَّ 
ْغ َشاِهُدُكْم َغائِ  َرب ِ َقْد َبلَّْغُتُهمْ  َمةا أَْفَواُهُكْم  ُمَفدَّ ثُمَّ ِإنَُّكْم تُْدَعْونَ  َبُكمْ َفْلُيَبل ِ

هُ  ِباْلِفَدامِ  َل َما َيِبيُن َعْن أََحِدُكْم َفِخُذُه َوَكفُّ  ثُمَّ ِإنَّ أَوَّ

“Dikkat edin! Muhakkak rabbim beni çağıracak ve “Kullarıma 
tebliğ ettin mi?” diye soracaktır. Ben de:  

“Rabbim, onlara tebliğ ettim” derim. Dikkat edin, burada olan, 
burada bulunmayana bildirsin. Sonra sizler de çağrılırsınız ve ağızlarınız 
bir gem ile kapatılacaktır. Sizden ilk olarak ortaya çıkacak şey 
baldırlarınız ve avuçlarınızdır.”399 

El-Gazalî dedi ki: “Hayvanlar arasında hüküm verilip onların toprak 
olmalarından sonra İsrafil, Cebrail ve rasuller sorgu için çağırılırlar.” 

Kulun Sorgulanacağı Şeyler 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا * أَْجَمِعينَ  َلَنْسأََلنَُّهمْ  َفَوَرب َِك   َيْعَمُلونَ  َكانُوا َعمَّ

“Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı 
sorguya çekeceğiz.” (Hicr 92, 93) 

                                                

398 Sahih. Muslim (1218) 
399 Hasen. Ahmed (4/5) Abdurrazzak (11/130) Taberânî (19/407) Nesâî (5/54) 

Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (4160) İbn Abdilberr el-İstiab (1/323) 
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 َمْسئُولُونَ  ِإنَُّهمْ  َوِقُفوُهمْ 

“Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler!” (Saffat 24) 

ْمعَ  ِإنَّ   َمْسئُوَلا  َعْنهُ  َكانَ  أُوَلِئَك  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّ

“Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.” 
(İsra 36) 

ئُُكمْ  ثُمَّ  َمْرِجُعُكمْ  ِإَلْيهِ  ثُمَّ   َتْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما يَُنب ِ

“Sonra dönüşünüz yalnız O’nadır. Ardından yapmakta olduğunuz 
şeyleri size haber verecektir.” (En’am 60) 

ُؤنَّ  ثُمَّ  َعثُنَّ َلُتبْ  َوَرب ِي َبَلى ُقْل   َيِسير   اَّللَِّ  َعَلى َوَذِلَك  َعِمْلُتمْ  ِبَما َلُتَنبَّ

“De ki: “Hayır, rabbime and olsun, muhakkak diriltileceksiniz, sonra 
da işlediğiniz mutlaka size haber verilecektir. Bu da, Allah’a göre pek 
kolaydır.” (Tegabun 7) 

ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َفَمنْ  ا َذرَّ ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َوَمنْ  * َيَرهُ  َخْيرا ا َذرَّ  َيَرهُ  َشرًّ

“Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür. Kim de zerre 
ağırlığınca bir şer işlerse, onu görür.” (Zilzal 7, 8) 

 النَِّعيمِ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ  َلُتْسأَلُنَّ  ثُمَّ 

“Sonra kuşkusuz o gün, nimetten elbette sorguya çekileceksiniz.” 
(Tekasur 8) 

736- İbn Ebî Hâtim, Ali b. Ebi Talha yoluyla İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan “Sonra kuşkusuz o gün, nimetten elbette sorguya 
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çekileceksiniz.” (Tekasur 8) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ediyor:  

ةُ  ُ  َيْسأَلُ  َقاَل  َواْْلَْبَصارِ  َواْْلَْسَماعِ  اْْلَْبَدانِ  ِصحَّ  ِفيمَ  اْلِعَبادَ  اَّللَّ
 ِمْنُهمْ  ِبَذِلَك  أَْعَلمُ  َوُهوَ  اْسَتْعَمُلوَها

“Kişi kendisine verilen sağlıklı bedeni, kulak ve gözünü nerede 
kullandığı hakkında hesaba çekilir. Allah Teâlâ bunu sahibinden daha iyi 
bilmesine rağmen sorguya çeker.”400 

738- Firyabi ve Ebu Nuaym, Mucahid rahimehullah’ın Tekasur suresi 8. 
Ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ةِ  ِمنْ  َشْيءٍ  ُكل ِ  َعنْ  ْنَيا َلذَّ  الدُّ

“Dünya lezzeti olan her şey hakkında sorgulanırlar.”401 

Sorgulanılacak Nimetler Hakkında Bir Bölüm 

739- Abdurrazzak, Katade rahimehullah’tan, Tahrim suresi 8. Ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 َعَلْيهِ  أَْنَعمَ  ِفيَما ِنْعَمةٍ  ِذي ُكل ِ  َساِئُل  اَّللََّ  ِإنَّ 

“Muhakkak ki Allah her nimet sahibini verdiği nimetlerden sorgular.”402 

741- Tirmizî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

                                                

400 Hasen. İbn Ebî Hâtim Tefsir (19460) Taberî (24/604) Beyhaki Şuabu’l-İman 
(4613) 

401 Sahih maktu. Taberî Tefsir (24/610) İbn Abdilberr et-Temhid (24/343) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (3/281) Mervezi el-Vera (626) 

402 Sahih maktu. Abdurrazzak Tefsir (3689) Taberî Tefsir (24/610) İbn Ebî Hâtim 
Tefsir (19459) Mervezi el-Vera (631) 
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ا  َيا النَّاُس  َقاَل { النَِّعيمِ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ  َلُتْسأَلُنَّ  ثُمَّ } اْلَيةَ  َهِذهِ  َنَزَلْت  َلمَّ
 َحاِضر   َواْلَعُدوُّ  اْْلَْسَوَدانِ  ُهَما َفِإنََّما نُْسأَُل؟ مِ النَِّعي أَي ِ  َعنْ  اَّللَِّ  َرُسوَل 
 َسَيُكونُ  َذِلَك  ِإنَّ  َقاَل  َعَواِتِقَنا؟ َعَلى َوُسُيوُفَنا

“Sonra kuşkusuz o gün, nimetten elbette sorguya çekileceksiniz.” 
(Tekasur 8) ayeti nazil olduğu zaman insanlar dediler ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Hangi nimetlerden sorgulanacağız? Bunlar ancak iki 
siyahtır (Su ve hurmayı kastediyorlardı). Düşman hazırdır ve kılıçlarımız da 
omuzlarımızdadır” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Bu mutlaka olacaktır.”403 

744- Ahmed ve Nesâî, Cabir b. Abdillah radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyorlar: 

 َرُجلٍ  َمْنِزَل  أََتْوا َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َوأََبا َوَسلَّم َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوَل  أَنَّ 
ا َفأَْطَعَمُهمْ   َوَسلَّم َلْيهِ عَ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَقاَل  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَسَقاُهمْ  َرْطبا

 !َعْنهُ  تُْسأَلُونَ  الَِّذي النَِّعيمِ  ِمنَ  َهَذا

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekr ve Ömer radiyallahu 
anhuma bir adamın evine geldiler. Adam onlara taze hurma verdi ve su içirdi. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Bu, hakkında sorgulanacağınız nimetlerdendir.”404 

                                                

403 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizî (3357) 
404 Muslim'in şartına göre sahih. Hatib el-Bağdadi el-Esmau’l-Mubheme (4/282) 

Ahmed (3/338, 351) Tayalisi (1908) Nesâî (3639) Ebû Ya'lâ (3/325) Taberânî (19/258) 
Taberî Tefsir (24/605) İbn Hibbân (8/201) Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (470) Beyhakî 
Şuab (5/86) 
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745- Dineverî, el-Mucalese’de, el-Hasen el-Basri rahimehullah’ın 
Tekasur 8. Ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

ونَ  َكانُوا ى أَنْ  النَِّعيمَ  َيُعدُّ ُجُل  َيَتَغدَّ ى ثُمَّ  الرَّ  َيَتَعشَّ

“Kişinin kahvaltı yapmasını, sonra akşam yemeği yemesini 
sorgulanacak nimetlerden sayıyorlardı.”405 

746- Muslim, Ebu Berze el-Eslemî radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 

 ِفيَما ُعْمِرهِ  َعنْ  أَْرَبعٍ  َعنْ  يُْسأََل  اْلِقَياَمِة َحتَّى َيْومَ  َعْبدٍ  َقَدَما َتُزولُ  ََل 
 أَْينَ  ِمنْ  َماِلهِ  َوَعنْ  ِبهِ  َعِمَل  َما ِعْلِمهِ  َوَعنْ  أَْباَلهُ  ِفيَما َجَسِدهِ  َوَعنْ  أَْفَناهُ 

 أَْنَفَقهُ  َوِفيَما اْكَتَسَبهُ 

“Kulun ayağı kıyamet gününde şu dört şeyden sorgulanmadıkça bir 
yere ayrılmaz: Ömrünü nerede tükettiğinden, bedenini hangi konuda 
eskittiğinden, ilmiyle ne amel ettiğinden ve malını nereden kazanıp 
nereye harcadığından.”406 

747- Aynısını Tirmizî ve İbn Merduye İbn Mes’ud radiyallahu anh’den407, 
(Mervezî) Ebu Said408 radiyallahu anh’den, Taberânî Muaz b. Cebel409, Ebu’d-

                                                

405 Hasen maktu. Dineveri el-Mucalese (2968) İbn Ebî Hâtim Tefsir (13167) Ebu 
Bekr el-Bezzaz Cüz (85) 

406 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberânî Evsat (2/348) Tirmizî 
(2417) Darimi (554) Ebû Ya'lâ (13/428) Ru’yani (1313) Acurri Ahlaku’l-Ulema (s.77) 
Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (10/232) Muafa b. İmran Zühd (203) Hatib İktidau’l-İlm (1) 
Beyhakî el-Medhal (494) İbn Asakir Tarih (42/259) el-Elbani es-Sahiha (946) 

407 Sahih ligayrihi. Tirmizî (2416) Taberânî (10/8) Ebû Ya'lâ (9/178) Bezzar 
(4/266) Ebu’ş-Şeyh Tabakat (1225) Hatib Tarih (12/440) İbn Asakir Tarih (15/316) 

408 Hasen ligayrihi. Mervezi Tazimu Kadri’s-Salat (847) 
409 Sahih. İbn Ebî Şeybe (7/125) Ebu Hayseme İlm (89) Taberânî (20/60) Dârimî 

(556) Bezzar (7/87) İbn Asakir Tarih (35/118) Beyhakî el-Medhal (493) Acurri Ahlaku’l-
Ulema (s.77) Hatib İktidau’l-İlm (2) 
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Derda410 ve İbn Abbas411 radiyallahu anhum’den rivayet ettiler. 

Kurtubi ve başkaları dediler ki: “Bu cennete hesapsız olarak girecek 
olanlarla ilgili diğer hadislerle tahsis edilmiş genel ifadedir.”  

748- İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd’de Ebu’d-Derda radiyallahu anh’den şöyle 
dediğini rivayet etti: 

 َقدْ  ِلي يَُقاَل  أَنْ  اْلِحَساِب  َعَلى َوَقْفُت  ِإَذا أََخاُف  َما أَْخَوَف  ِإنَّ 
 َعِلْمَت؟ ِفيَما َعِمْلَت  َفَما َعِلْمَت 

“Korktuğum şeylerin en korkuncu hesapta durdurulup bana şöyle 
denilmesidir: 

“Öğrendin, peki öğrendiğinle ne amel ettin?”412 

753- Tirmizî, Hâkim ve İbn Hibbân, Ebû Hureyre radıyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َل َما يُْسأَُل َعْنُه َيْوَم القِ  يَُقاَل  أَنْ -الَعْبَد ِمَن النَِّعيِم  َيْعِني-َياَمِة ِإنَّ أَوَّ
 َونُْرِوَيَك ِمَن الَماِء الَباِردِ   أََلْم نُِصحَّ َلَك ِجْسَمَك َلهُ 

“Şüphesiz kulun kıyamet gününde nimetlerden sorgulanacağı ilk 
şey kendisine şöyle denilmesidir:  

                                                

410 Hasen ligayrihi. Taberânî Evsat (5/74) 
411 Sahih ligayrihi. Taberânî (11/102) Taberânî Evsat (9/155) İbnu’l-Muzaffer 

Fevaid (69) 
412 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbnu’l-Mubarek Zühd (39, 326) İbn 

Ebî Şeybe (7/112, 275) Ahmed Zühd (739) Ebû Dâvûd Zühd (215, 249) Ma’mer Cami 
(1081) İbn Sad (2/358) Haris b. Ebi Usame Musned (1124) Acurri Ahlaku’l-Ulema 
(s.80) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/213, 214) Hatib İktidau’l-İlm (5, 53-55) Mervezi 
Tazimu Kadri’s-Salat (849) Beyhakî Şuab (2/284) Beyhakî el-Medhal (489, 492) İbn 
Asakir Tarih (15/348, 47/148) Deylemi (4878) 
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“Bedenine sıhhat vermedik mi? Sana soğuk su içirmedik mi?”413 

759- İbnu’l-Mubarek, eş-Şa’bî rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُخْطَبُتهُ  َعَلْيهِ  ُعِرَضْت  ِإَلَّ  َيْخطُْب  َخِطيٍب  ِمنْ  َما

“Hiçbir hatip yoktur ki kıyamet günü kendisine hutbesi arz edilmesin.”414 

761- İbnu’l-Mubarek, Ebû Dâvûd, hasen kaydıyla Tirmizî, sahih kaydıyla 
Hâkim, Nesâî ve İbn Mâce, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

َل  ِإنَّ  ُ  َفَيُقولُ  َصاَلتُهُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ْبدُ اْلعَ  ِبهِ  يَُحاَسُب  َما أَوَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ
َها َعْبِدي َصاَلةِ  ِإَلى اْنظُُروا ِلَماَلِئَكِتهِ  َها َنَقَصَها؟ َفِإنْ  أَوْ  أََتمَّ  َلهُ  ُكِتَبْت  أََتمَّ
ةا َوِإنْ  ُ  َشْيء  َقاَل  ِمْنَها اْنُتِقَص  َكانَ  َتامَّ عٍ  ِديِلَعبْ  َهْل  اْنظُُروا اَّللَّ  ِمْن َتَطوُّ

ع   َلهُ  َكانَ  َفِإنْ  وا َتَطوُّ ِعهِ  ِمنْ  َفِريَضَتهُ  ِلَعْبِدي َقاَل أَِتمُّ  اْْلَْعَمالُ  تُْؤَخذُ  ثُمَّ  َتَطوُّ
 َذِلَك  َعَلى

“Muhakkak ki kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey 
namazıdır. Allah Teâlâ meleklere şöyle buyurur: 

“Kulumun namazına bakın. Tam mı yoksa eksik mi?” Eğer 
tamamsa tam olarak yazılır. Eğer ondan bir şey eksik bırakmışsa Allah 
şöyle buyurur:  

                                                

413 Sahih. Tirmizî (3358) Hakim (4/154) İbn Hibbân (16/365) Taberî Tefsir (24/609) 
Bezzar (16/239) Taberânî Evsat (1/26) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (779, 1984, 
3587) Temmam Fevaid (217-18) Hatib Tarih (7/224, 11/92) Beyhakî Şuab (4/147) 
Abdulgani el-Makdisi Zikru’n-Nar (20) İbn Asakir Tarih (5/81, 24/271) 

414 Hasen maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/312) İbnu’l-Mubarek Zühd (136) 
İbn Ebi'd-Dunyâ es-Samt (95)  



279 

 

“Kulumun nafileleri var mı bakın. Eğer nafilesi varsa kulum için 
farzını nafilelerinden tamamlayın.” Sonra diğer amelleri de bu şekilde 
hesaba çekilir.”415 

762- Hâkim, Temîm ed-Dârî radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

لُ  اَلةُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَعْبدُ  ِبهِ  يَُحاَسُب  َما أَوَّ  ُكِتَبْت  أَْكَمَلَها َكانَ  َفِإنْ  الصَّ
ُ  َقاَل  يُْكِمْلَها َلمْ  َوِإنْ  َكاِمَلةا  َلهُ   َتِجُدونَ  َهْل  ِلَماَلِئَكِتهِ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اَّللَّ

ا ِلَعْبِدي عا َكاةُ  ثُمَّ  َفِريَضِتهِ  ِمنْ  َضيَّعَ  َما ِبهِ  تُْكِمُلوا َتَطوُّ  ثُمَّ  َذِلَك  ِمْثُل  الزَّ
 َذِلَك  َحَسِب  َعَلى اْْلَْعَمالِ  َساِئرُ 

“Kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer namazı tam ise 
tam olarak yazılır. Eğer tam kılmamışsa Allah Tebarek ve Teâlâ meleklere 
şöyle buyurur: 

“Kulumun nafile namazını buluyor musunuz? Farzından eksik 
bıraktığını nafileleriyle tamamlayın.” Sonra zekât sonra da diğer amelleri 
aynı şekilde hesaba çekilir.”416 

763- Nesâî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi 

                                                

415 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Mervezi Tazimu Kadri’s-Salat 
(180-186) Ahmed (4/65, 103, 5/72, 377) İshak b. Rahuye (506) İbn Ebî Şeybe (7/271) 
Nesâî (466-67) Tirmizî (413) İbn Mâce (1425) İbn Bişran Emali (118) Hatib Tarih 
(6/80) Ebu Nuaym Marife (7310) Taberânî Evsat (2/350) Taberânî Musnedu’ş-
Şamiyyin (151) Tahavi Şerhu Meani’l-Asar (2552, 2554) İbnu’l-Esir Usdu’l-Gabe 
(6/427) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned (1478) 

416 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (1/394) Taberânî el-Evail (23) Ahmed 
(4/103) İbn Ebî Şeybe (2/171, 6/170, 7/262) İbn Ebî Şeybe el-İman (112) Ebû Dâvûd 
(866) İbn Mâce (1426) Dârimî (1395) Taberânî (2/51) Mervezi Tazimu Kadri’s-Salat 
(190-191) Ebu’l-Hasen el-Hilaî el-Hilaiyyat (493) Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (2552) 
İbn Kani Mu’cemu’s-Sahabe (1/109) Dineveri el-Mucalese (2758) Beyhakî (2/387) 
Beyhakî Şuabu’l-İman (3/180) İbn Abdilberr et-Temhid (24/79) 
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ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

لُ  اَلةُ  اْلَعْبدُ  ِبهِ  يَُحاَسُب  َما أَوَّ لُ  الصَّ َماءِ  ِفي النَّاِس  َبْينَ  يُْقَضى َما َوأَوَّ  الد ِ

“Kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. İnsanlar arasında 
hüküm verilecek ilk şey de kanlar hakkındadır.”417 

764- Taberânî, Evsat’ta sakıncasız bir isnad ile Abdullah b. Kurt 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet etti: 

َها َلمْ  َصاَلةا  َصلَّى َمنْ   َتِتمَّ  َحتَّى َسَبَحاِتهِ  ِمنْ  َعَلْيَها ِزيدَ  يُِتمَّ

“Kim tam kılmadığı bir namaz kılarsa, nafile namaz da kılsın ki onu 
tamamlasın.”418 

765- Taberânî Evsat’ta Enes radiyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

لُ   َصُلَحْت  َفِإنْ  َصاَلِتهِ  ِفي يُْنَظرُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَعْبدُ  َعْنهُ  يُْسأَلُ  َما أَوَّ
 َوَخِسرَ  َخاَب  َفَقدْ  َفَسَدْت  َوِإنْ  أَْفَلحَ  َفَقدْ 

“Kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey namazına 
bakılmasıdır. Eğer namazı düzgünse kurtulur. Eğer namazı bozuksa 

                                                

417 Muslim'in şartına göre sahih. Nesâî (3991) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (3439) Ebû 
Ya'lâ (9/285) Ebû Ya'lâ Mu’cem (286) Mervezi Ta’zimu Kadri’s-Salat (179) İbn Ebi 
Asım el-Evail (34) Taberânî (10/191) Kudai Musnedu’ş-Şihab (213) el-Elbani es-
Sahiha (1748) 

418 Buhârî'nin şartına göre sahih. Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (8/243) Taberânî 
(18/22) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (2549) İbn Ebi Hayseme Tarih (1522) Ebu 
Nuaym Marife (5533) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (2409) el-Elbani es-Sahiha 
(2350, 3186) 
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kaybeder ve hüsrana uğrar.”419 

767- Said b. Mansur, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini 
rivayet etti: 

ا ِإنَّ   اْلُمْنِقُصوَن؟ َوَما َقاَل فَ  َقاَل  اْلُمْنِقِصينَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  يُْدَعْونَ  أَُناسا
 َوُوُضوِئهِ  ِباْلِتَفاِتهِ  َصاَلَتهُ  أََحُدُهمْ  - َيْنَتِقُص  أَوْ  - َيْنُقُص  َقاَل 

“Muhakkak ki kıyamet gününde bazı insanlar: “eksik bırakanlar” diye 
çağırılacaklardır.” Ona: 

“Eksik bırakanlar ne demektir?” denilince dedi ki: 

“Onlardan biri namazında iltifat etmesi (sağa sola dönmesi) ile ve 
abdestinde eksiklik yapmıştır.”420 

768- İbn Ebî Hâtim Eyfa’ b. Abd el-Kilâî rahimehullah’tan şöyle dediğini 
rivayet etti: 

َراطُ  َقَناِطرَ  َسْبعَ  ِلَجَهنَّمَ  ِإنَّ   ِعْندَ  اْلَخاَلِئَق  ْحِبُس َفيَ  َقاَل  َعَلْيِهنَّ  َوالص ِ
 َعَلى َفُيَحاَسُبونَ  َقاَل { َمْسئُولُونَ  ِإنَُّهمْ  َوِقُفوُهمْ } َفَيُقولُ  اْْلُوَلى اْلَقْنَطَرةِ 
اَلةِ   َفِإَذا َنَجا َمنْ  َوَيْنُجو َهَلَك  َمنْ  ِفيَها َفَيْهِلُك  َقاَل  َعْنَها ويُسألون الصَّ

                                                

419 Sahih ligayrihi. Taberânî Evsat (4/127) İbn Şahin et-Tergib (44) 

* Enes radiyallahu anh’den Muslim'in şartına göre sahih isnadla mevkuf 
olarak şu lafızla: “Muhakkak ki kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey 
namazdır. Eğer namazı tamsa diğer amellerine geçilir. Eğer namazında eksiklik varsa 
şöyle denilir: “Nafilesi var mı bakın” eğer nafilesi varsa denilir ki: “Namazındaki 
eksikleri nafilelerden tamamlayın.” Görüldüğü gibi hükmen merfudur. Ebû Ya'lâ (7/56, 
7/154) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (7/145) Taberânî Evsat (2/240) Mervezi Tazimu 
Kadri’s-Salat (193) Ebu Abdillah İbn Mende Meclis Min Emali (14) el-Esbehani et-
Tergib (2005) Haris b. Ebi Usame Musned (105) et-Tusi Mustahrac Ale’t-Tirmizî (398) 
el-Elbani es-Sahiha (1358) 

420 Buhârî'nin şartına göre sahih. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/311) 
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ْوَها َكْيَف  اْْلََماَنةِ  َعَلى وسبواحُ  الثَّاِنَيةَ  اْلَقْنَطَرةَ  َبَلُغوا  َخانُوَها؟ َوَكْيَف  أَدَّ
 َعنِ  ُسئلوا الثَّاِلَثةَ  اْلَقْنَطَرةَ  َبَلُغوا َفِإَذا َنَجا َمنْ  َوَيْنُجو َهَلَك  َمنْ  َفَيْهِلُك  َقاَل 

ِحمِ   َمنْ  َوَيْنُجو َهَلَك  َمنْ  َفَيْهِلُك  َقاَل  َقَطُعوَها؟ َوَكْيَف  َوَصُلوها َكْيَف  الرَّ
ِحمُ  َقاَل  َنَجا  َمنْ  اللَُّهمَّ  َتُقولُ  َجَهنَّمَ  ِفي الُهوي   ِإَلى ُمَتَدل َِية   َيْوَمِئذٍ  َوالرَّ

 َفاْقَطْعهُ  َقَطَعِني َوَمنْ  َفِصْله َوَصَلِني

“Şüphesiz cehennemin yedi köprüsü vardır. Sırat bu köprülerin 
üzerindedir. Halk ilk köprünün üzerinde tutunur ve Allah Teâlâ onlara:  

“Durdurun onları, sorulacaklardır” (Saffat 24) buyurur. Burada 
namazdan hesaba çekilip sorulurlar ve bu konuda mahvolacaklar mahvolup 
giderler, kurtulanlar da kurtulurlar. İkinci köprüye geldiklerinde; emâneti yerine 
getirip getirmedikleri konusunda hesaba çekilirler. Helak olanlar helak olur, 
kurtulanlar kurtulur. Üçüncü köprüye geldiklerinde; akrabalık bağlarını nasıl 
gözettikleri ve nasıl kopardıkları hakkında suâl edilirler. Burada da helak olan 
helak olur, kurtulan kurtulur. O gün akrabalık bağı cehennemde bir yere 
atılmıştır ve şöyle der:  

“Allah'ım! Beni bağlayanı bağla, koparanı kopar.”421 

770- Ahmed ceyyid isnad ile Ebu Asîb radiyallahu anh’den rivayet 
ediyor: 

 ِإَلْيهِ  َفَخَرْجُت  َفَدَعاِني َلْيال مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َخَرجَ 
 ثُمَّ  ِإَلْيهِ  َفَخَرجَ  َفَدَعاهُ  ِبُعَمرَ  َمرَّ  ثُمَّ  ِإَلْيهِ  َفَخَرجَ  َفَدَعاهُ  َبْكرٍ  ِبأَِبي َمرَّ  ثُمَّ 

 َفَقاَل  اْلَْنَصارِ  ِلَبْعِض  َحاِئطاا َدَخَل  َحتَّى َمَعهُ  َوَنْحنُ  َيْمِشي اْنَطَلَق 
                                                

421 Sahih maktu. İbn Ebî Hâtim Tefsir (19269) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (5/131) 
Abdullah b. Ahmed es-Sunne (1208) 
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ا أَْطِعْمَنا اْلَحاِئطِ  ِلَصاِحِب   َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفأََكَل  َفَوَضَعهُ  ِبِعْذٍق  َفَجاءَ  بُْسرا
 َلَمْسئُولُونَ  ِإنَُّكمْ  َقاَل  ثُمَّ  َفَشِرَب  ِبَماٍء، َدَعا ثُمَّ  َوأَْصَحابُهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ 
 َتَناَثرَ  َحتَّى اْلَْرَض  هِ بِ  َفَضَرَب  اْلِعْذَق  ُعَمرُ  َفأََخذَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َهَذا َعنْ 

 َلَمْسئُولُونَ  ِإنَّا َقاَل  ثُمَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  َيَدْي  َبْينَ  اْلُبْسرُ 
ُجُل  يَُواِري ِخْرَقةٍ  َثالٍث  ِمنْ  ِإَل َنَعمْ  َقاَل  اْلِقَياَمِة؟ َيْومَ  َهَذا َعنْ   ِبَها الرَّ

 َواْلَبْردِ  اْلَحر ِ  ِمنَ  ِفيهِ  َيْدُخُل  َحَجرٍ  أَوْ  َجْوَعَتهُ  ِبَها َيُسدُّ  ِكْسَرةٍ  أَوْ  َعْوَرَتهُ 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece çıktı ve beni de çağırdı. 
Ben de onunla çıktım. Sonra Ebu Bekr radiyallahu anh’e uğrayıp onu çağırdı, 
o da çıktı. Sonra Ömer radiyallahu anh’e uğradı ve onu da çağırdı. O da çıktı. 
Sonra yürüyerek gitti, bizde onunla beraberdik. Ensar’dan birinin bahçesine 
girdi ve bahçe sahibine: 

“Bize taze hurma yedir” buyurdu. O da bir salkım getirip koydu. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ondan yediler. Sonra su istedi 
ve içti. Sonra buyurdu ki: 

“Muhakkak ki sizler kıyamet gününde bundan sorgulanacaksınız.” 
Ömer radiyallahu anh hurma salkımını aldı ve yere attı. Hurma taneleri 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in önüne düştü. Sonra dedi ki: 

“Kıyamet gününde bunlardan sorgulanacak mıyız?” Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Evet. Ancak üç şey hariç. Kişinin avretini örttüğü elbisesi, açlığını 
giderdiği yiyeceği ve sıcakla soğuktan korunduğu taş (evi).”422 

771- Tirmizî benzerini Ebu Hureyre radiyallahu anh’den şu lafızla rivayet 

                                                

422 Hasen. Ahmed (5/81) Vahidi el-Vasit (1433) Ebu Nuaym Marife (6920) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (2/27) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Cu (272) Beyhakî Şuab (4/143) İbn 
Asakir Tarih (4/296) 



284 

 

etti: 

 الِقَياَمةِ  َيْومَ  َعْنهُ  تُْسأَلُونَ  الَِّذي النَِّعيمِ  ِمنَ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي َهَذا
 َباِرد   َوَماء   َطي ِب   َوُرَطب   َباِرد   ِظل  

“Nefsim elinde olana yemin ederim ki bunlar kıyamet gününde 
sorgulanacağınız nimetlerdendir: Serin gölge, taze iyi cins hurma ve 
soğuk su.”423 

772- “Hasen, sahih” kaydıyla Tirmizî ve sahih kaydıyla Hâkim, Ebu 
Hureyre radiyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

 ِلَيْقِضَي  الِعَبادِ  ِإَلى َيْنِزلُ  الِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اَّللََّ  أَنَّ 
ةٍ  َوُكلُّ  َبْيَنُهمْ  لُ  َجاِثَية   أُمَّ  ُقِتَل  َوَرُجل   الُقْرآنَ  َجَمعَ  َرُجل   ِبهِ  َيْدُعو َمنْ  َفأَوَّ
ُ  َفَيُقولُ  الَمالِ  َكِثيرُ  َوَرُجل   اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي ْمَك  أََلمْ  ِلْلَقاِرئِ  اَّللَّ  أَْنَزْلُت  َما أَُعل ِ
ْمَت؟ ِفيَما َعِمْلَت  َفَماَذا َقاَل  َرب ِ  َيا َبَلى َقاَل  َرُسوِلي؟ َعَلى  ُكْنُت  َقاَل  ُعل ِ
ُ  َفَيُقولُ  النََّهارِ  َوآَناءَ  اللَّْيلِ  آَناءَ  ِبهِ  أَُقومُ   الَماَلِئَكةُ  َلهُ  لُ َوَتُقو َكَذْبَت  َلهُ  اَّللَّ

ُ  َوَيُقولُ  َكَذْبَت   َويُْؤَتى َذاكَ  ِقيَل  َفَقدْ  َقاِرئ   ُفاَلناا ِإنَّ  يَُقاَل  أَنْ  أََرْدَت  َبْل  اَّللَّ
ُ  َفَيُقولُ  الَمالِ  ِبَصاِحِب  عْ  أََلمْ  َلهُ  اَّللَّ  َتْحَتاجُ  أََدْعَك  َلمْ  َحتَّى َعَلْيَك  أَُوس ِ

 أَِصُل  ُكْنُت  َقاَل  آَتْيُتَك؟ ِفيَما َعِمْلَت  َفَماَذا َقاَل  َرب ِ  َيا َبَلى َقاَل  أََحٍد؟ ِإَلى
ِحمَ  ُق  الرَّ ُ  َفَيُقولُ  َوأََتَصدَّ  َوَيُقولُ  َكَذْبَت  الَماَلِئَكةُ  َلهُ  َوَتُقولُ  َكَذْبَت  َلهُ  اَّللَّ

                                                

423 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Tirmizî (2369) Tirmizî Şemail 
(372) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (6583) Hâkim (4/145) Taberânî (19/257) Taberî Tefsir 
(24/606) Begavi Tefsir (8/519) Begavi Şerhu’s-Sunne (3612) Beyhakî Şuab (4/145) 



285 

 

 ُ  ُقِتَل  ِبالَِّذي َتىَويُؤْ  َذاكَ  ِقيَل  َفَقدْ  َجَواد   ُفاَلن   يَُقاَل  أَنْ  أََرْدَت  َبْل  َتَعاَلى اَّللَّ
ُ  َفَيُقولُ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي  ِفي ِبالِجَهادِ  أُِمْرُت  َفَيُقولُ  ُقِتْلَت؟ َماَذا ِفي َلهُ  اَّللَّ

ُ  َفَيُقولُ  ُقِتْلُت، َحتَّى َفَقاَتْلُت  َسِبيِلَك   َلهُ  َوَتُقولُ  َكَذْبَت  َلهُ  َتَعاَلى اَّللَّ
ُ  َوَيُقولُ  َكَذْبَت  الَماَلِئَكةُ   َذاكَ  ِقيَل  َفَقدْ  َجِريء   ُفاَلن   يَُقاَل  أَنْ  أََرْدَت  َبْل  اَّللَّ

ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َضَرَب  ثُمَّ   ُهَرْيَرةَ  أََبا َيا َفَقاَل  ُرْكَبِتي َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
لُ  الثَّاَلَثةُ  أُوَلِئَك  رُ  اَّللَِّ  َخْلِق  أَوَّ  اَمةِ الِقيَ  َيْومَ  النَّارُ  ِبِهمُ  تَُسعَّ

“Kıyamet günü Allah kulları arasında hüküm vermek için onların 
yanına inecektir. Bütün toplumlar o gün dizüstü çökmüş durumdadırlar. 
Allah’ın çağıracağı ilk kimseler Kur’ân’ı bilen ve ezberleyen kişi, Allah 
yolunda öldürülen kişi ve mal varlığı çok olan kişiler olacaktır. Allah 
Kur’ân’ı bilene diyecek ki:  

“Rasûlüme indirdiğim kitabı sana öğretmedim mi?” O kişi de: 
“Evet ya rabbi” diyecek Allah:  

“Öğrendiğin Kur’ân’la ne amel ettin?” diyecek. Adam: “Gece ve 
gündüz Kur’ân’ı elimden bırakmadım” diye cevap verecek. Bunun 
üzerine Allah:  

“Yalan söylüyorsun” buyuracak. Melekler de: “Yalan söylüyorsun” 
diyecekler. Allah da şöyle buyuracak:  

“Sen “falan kişi Kur’ân okur, Kur’ân bilir” desinler diye okudun ve 
böyle de denildi.” Sonra mal mülk sahibi kimse getirilecek ve Allah ona:  

“Senin rızkını genişletip hiçbir kimseye muhtaç etmeden yaşatmadım 
mı?” diyecek. Zengin kimse: “Evet ya rabbî” diyecek Allah:  

“Sana verdiğim mal mülk ile neler yaptın?” diyecek. Zengin kişi:  

“Yakınlarımı yoklar, yoksullara yardım ederek infak ederdim” 
diyecek. Allah: “Yalan söyledin” diyecek. Melekler de: “Yalan söyledin” 



286 

 

diyecekler. Allah şöyle buyuracak:  

“Sen söylediğin gibi yapmadın fakat “falan kimse cömerttir” desinler 
diye tüm bu dediklerini yaptın ve neticede oda denildi.” Sonra Allah 
yolunda öldürülen kişi getirilecek Allah ona diyecek ki:  

“Ne uğrunda öldürüldün?” O kişi: “Senin yolunda cihâd edilmesini 
emrettin, ben de cihâd edip şehîd oldum” diyecek Allah:  

“Yalan söylüyorsun” diyecek, melekler de: “Yalan söylüyorsun” 
diyecekler. Bunun üzerine Allah:  

“Hayır, sen “falan kimse ne cesurdur” denilmesini istemiştin, bu da 
sana denildi” diyecek.” Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, dizime 
vurdu ve şöyle dedi:  

“Ey Ebû Hüreyre! Bu üç kişi Allah’ın kıyamet günü Cehennem ateşini 
ilk tutuşturacağı kimselerdir.”424 

774- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 ُ  َيا اْبَن آَدَم َمِرْضُت َفَلْم َتُعْدِني َقاَل َيا َرب ِ َكْيَف أَُعوُدكَ  َيُقوُل اَّللَّ
َفَلْو ُكْنَت   أَنَّ َعْبِدي ُفاَلناا َمِرَض أََما َعِلْمَت  ْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن؟ َقاَل َوأَ 

َك اْسَتْطَعْمتُ  ُعْدَتُه َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي؟ أَْو َوَجْدَتِني ِعْنَدُه؟ َيا اْبَن آَدمَ 
ْنَت َوأَ  َوَلْم أُْطِعْمَك  َتْطَعْمَتِنيَوَكْيَف اْس  َفَلْم تُْطِعَمِني َقاَل َفَيُقوُل َيا َرب ِ 

أََما َعِلْمَت أَنَّ َعْبِدي ُفاَلناا اْسَتْطَعَمَك َفَلْم تُْطِعْمُه؟  َربُّ اْلَعاَلِميَن؟ َقاَل 
 َت َذِلَك ِعْنِدي؟ اْبَن آَدمَ أََما َعِلْمَت أَنََّك َلْو ُكْنَت أَْطَعْمَتُه َلَوَجدْ 

                                                

424 Sahih. Tirmizî (2382) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (11824) İbn Huzeyme (2482) İbn 
Hibbân (2/136) Hâkim (1/579) İbnu’l-Mubarek Zühd (469) Taberî Tefsir (12/350) 
Sa’lebi el-Keşfu Ve’l-Beyan (5/160) İbn Asakir Tarih (47/214) 
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َربُّ اْلَعاَلِميَن؟  َوَكْيَف أَْسِقيَك َوأَْنَت  ا َرب ِ ْسَتْسَقْيُتَك َفَلْم َتْسِقِني َفَقاَل يَ ا
أََما َعِلْمَت أَنََّك َلْو ُكْنَت َسَقْيَتُه  ا اْسَتْسَقاَك َفَلْم َتْسِقهِ ِإنَّ َعْبِدي ُفاَلنا  َفَيُقولُ 

 َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي؟ 

“Allah şöyle buyurur: “Ey Âdemoğlu! Ben hasta oldum da beni 
ziyaret etmedin.” Kul, der ki:  

“Ey Rabbim! Ben seni nasıl ziyaret ederim, sen ise âlemlerin 
rabbisin” Allah:  

“Bilmiyor muydun ki, falan kulum hastalandı. Eğer onu ziyaret 
edeydin, onun mükâfatını katımda bulacaktın yahut beni onun yanında 
bulacaktın? Ey Âdemoğlu! Senden yemek istedim de bana yedirmedin” 
Kul:  

“Ey Rabbim! Sen âlemlerin rabbi olduğun halde benden nasıl 
yemek istersin de ben sana yedirmem?” der. Allah şöyle buyurur:  

“Bilmiyor musun ki, falan kulum senden yemek istedi de, ona ye-
dirmedin? Bilmiyor muydun ki, eğer ona yedireydin, onun mükâfatını 
katımda bulacaktın? Ey Âdemoğlu! Senden su istedim de bana su 
vermedin.” Kul der ki:  

“Ey Rabbim! Sen âlemlerin rabbi iken, ben sana nasıl su vere-
bilirim?” Allah şöyle buyurur:  

“Falan kulum senden su istedi de, ona su vermedin. Bilmiyor 
muydun ki, eğer sen ona su vereydin, onun mükâfatını katımda 
bulacaktın” buyurur.”425 

777- Ahmed Zühd’de, İbnu’l-Mubarek ve Said b. Mansur, Ebu Zerr 
radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

                                                

425 Sahih. Buhârî Edebu’l-Mufred (517) Muslim (43) 
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ْرَهَمْينِ  ُذو ْرَهمِ  ِذي ِمنْ  ِحَساباا أََشدُّ  اْلِقَياَمةِ  ْومَ يَ  الد ِ  الد ِ

“Kıyamet gününde iki dirhem sahibi, bir dirhem sahibinden daha şiddetli 
hesaba çekilecektir.”426 

779- Ahmed, Mahmûd b. Lebîd radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

اْثَنَتاِن َيْكَرُهُهَما اْبُن آَدَم َيْكَرُه اْلَمْوَت َواْلَمْوُت َخْير  ِلْلُمْؤِمِن ِمَن 
 اْلِفْتَنِة َوَيْكَرُه ِقلََّة اْلَماِل َوِقلَُّة اْلَماِل أََقلُّ ِلْلِحَساِب 

 “Şu iki şeyden âdemoğlu hoşlanmaz: ölümden hoşlanmaz, 
hâlbuki ölüm mü’min için fitneden hayırlıdır. Yine malın azlığından da 
hoşlanmaz. Hâlbuki malın azlığı hesabın az olması demektir.”427 

783- İbn Mâce, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

 اْلُمْنَكرَ  َرأَْيَت  ِإذْ  َمَنَعَك  َما َيُقوَل  َحتَّى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَعْبدَ  َلَيْسأَلُ  اَّللََّ  ِإنَّ 
نَ  َفِإَذا تُْنِكَرُه؟ أَنْ  ُ  َلقَّ ا اَّللَّ َتهُ  َعْبدا  النَّاِس  ِمنَ  َوَفِرْقُت  َرَجْوتَُك  َرب ِ  يَا َقاَل  ُحجَّ

“Muhakkak ki Allah kıyamet gününde kulu sorgulayacak, hatta ona: 
“Münkeri gördüğünde karşı çıkmana ne engel oldu?” diyecek, Allah kula 
hüccetini telkin ettiğinde diyecek ki: “Ey rabbim! Senden ümit ettim ve 

                                                

426 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed Zühd (805) İbnu’l-Mubarek 
Zühd (555) İbn Ebî Şeybe (7/124) Hennad b. es-Seri Zühd (591) Ebû Dâvûd Zühd 
(192) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/164) Beyhakî Şuab (7/377) Deylemi (2709) 

427 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İsmail b. Ca’fer, Ahadis (381) 
Begavi Şerhu’s-Sunne (4066) Ahmed (5/427) Ebu Nuaym Ma’rife (6114) ed-Danî 
Sunenu’l-Varide Fi’l-Fiten (36) el-Elbani es-Sahiha (813) 
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insanlardan korktum.”428 

792- Ebû Dâvûd, Nesâî ve İbn Hibbân, Ebu Hureyre radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

ا َقَعدَ  َمنْ   َوَمنْ  ِتَرة   اَّللَِّ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َكاَنْت  ِفيهِ  اَّللََّ  َيْذُكرِ  َلمْ  َمْقَعدا
ا اْضَطَجعَ   أََحد   َمَشى َوَماة  ِترَ  اَّللَِّ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َكاَنْت  ِفيهِ  اَّللََّ  َيْذُكرُ  ََل  َمْضَجعا
ى   ِتَرة   َعَلْيهِ  َكانَ  ِإَلَّ  ِفيهِ  اَّللََّ  َيْذُكرِ  َلمْ  َمْمشا

“Kim içinde Allah’ın zikredilmediği bir yerde oturursa bu kendisi 
için Allah tarafından bir pişmanlık sebebi olur. Kim Allah’ı zikretmeden 
bir yatağa yatarsa bu kendisi için Allah tarafından bir pişmanlık sebebi 
olur. Bir kimse Allah’ı zikretmeden yürürse mutlaka Allah tarafından 
kendisi için bir pişmanlık sebebi olur.”429 

793- Tirmizî bu hadisi şu lafızla rivayet etmiştir: 

ا َقْوم   َجَلَس  َما  ِإَلَّ  َنِبي ِِهمْ  َعَلى يَُصلُّوا َوَلمْ  ِفيهِ  اَّللََّ  َيْذُكُروا َلمْ  َمْجِلسا
َبُهمْ  َشاءَ  َفِإنْ  ِتَرةا  َعَلْيِهمْ  َكانَ   َلُهمْ  َغَفرَ  َشاءَ  َوِإنْ  َعذَّ

                                                

428 Sahih. İbn Mâce (4017) Ahmed (3/29, 77) İbn Hibbân (16/369) Ebû Ya'lâ 
(2/343, 498) Humeydi (739) Abd b. Humeyd (974) Beyhakî (10/90) Beyhakî Şuab 
(6/90) Hattabi el-Uzlet (s.31) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Emru bi’l-Ma’ruf (11)  İbn Ebi Sâbir 
Fevaid (el yazma no: 28) Ebu Bekr ez-Zekvani Emali (el yazma no: 60) İbn Asakir 
Tarih (62/315) Necmuddin Ömer en-Nesefi el-Kand Fi Zikri Ahbari Semerkand (s.158) 
el-Elbani es-Sahiha (929) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (578, 3415, 3953, 4602) 

429 Muslim'in şartına göre sahih. Ebû Dâvûd (4856, 5059) İbn Hibbân (2/352, 
3/133) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (10164) Ahmed (2/389, 494, 515, 527) Taberânî 
Musnedu’ş-Şamiyyin (1324) Bezzar (16/59) İbnu’s-Sunnî Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle 
(445) Ebu’ş-Şeyh el-Esbehani Tabakat (3/447) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (7/207) 
Esbehani Tergib (1385-86) Beyhakî Şuab (1/404) Beyhakî Daavat (10) el-Elbani es-
Sahiha (77) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned (1328) 
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 “Bir mecliste oturup da oradan Allah’ı zikretmeden ve nebilerine 
salat etmeden ayrılan hiçbir topluluk yoktur ki mutlaka kendileri için 
pişmanlık sebebi olmasın. Dilerse onlara azap eder, dilerse bağışlar.”430 

794- Taberânî ve Beyhakî, sahih isnadla Abdullah b. Mugaffel 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُقوا َمْجِلٍس  ِفي اْجَتَمُعوا َقْومٍ  ِمنْ  َما   َكانَ  ِإَلَّ  اَّللََّ  َيْذُكُروا َوَلمْ  َفَتَفرَّ
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َعَلْيِهمْ  َحْسَرةا  اْلَمْجِلُس  َذِلَك 

“Herhangi bir topluluk bir mecliste bir araya gelip de Allah’ı 
zikretmeden ayrılırlarsa bu meclis mutlaka kendileri için kıyamet 
gününde bir pişmanlık olur.”431 

Yöneticilerin, Valilerin ve İdarecilerin Sorgulanmaları 

796- Muslim, Enes b. Malik radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında idik. Güldü ve şöyle 
buyurdu: 

 ِمنْ  َوَرُسولُُه أَْعَلُم َقاَل  اَّللُ  َقاَل ُقْلَنا مَّ أَْضَحُك؟َهْل َتْدُروَن مِ 
تُِجْرِني ِمَن الظُّْلِم؟ َقاَل َيُقوُل َبَلى َيا َرب ِ أََلْم  ُمَخاَطَبِة اْلَعْبِد َربَُّه َيُقولُ 

ا ِمن ِي َفِإن ِي ََل أُِجيُز َعَلى َقاَل َفَيُقولُ  َكَفى  اَل َفَيُقولُ قَ  َنْفِسي ِإَلَّ َشاِهدا
اِبَنْفِس  ا َقاَل َوِبالْ  َك اْلَيْوَم َعَلْيَك َشِهيدا  َفُيْخَتُم َعَلى ِكَراِم اْلَكاِتِبيَن ُشُهودا

                                                

430 Sahih. Tirmizî (3380) Ahmed (2/453) Hâkim (1/668, 669) Ebû Dâvûd (4855) 
Hâkim (1/735) İbnu’l-Mubarek Musned (46) İbnu’s-Sunni Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle 
(443) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (8/130) Beyhakî (3/210) el-Elbani es-Sahiha (74) 

431 Muslim'in şartına göre sahih. Taberânî Evsat (4/112) Taberânî ed-Dua (1920) 
Ebu Nuaym Marife (4521) Beyhakî Şuab (1/400) el-Elbani es-Sahiha (2557)  
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ى َبْيَنُه َوَبْيَن ثُمَّ يَُخلَّ  ِفيِه َفُيَقاُل ِْلَْرَكاِنِه اْنِطِقي َقاَل َفَتْنِطُق ِبأَْعَماِلِه َقاَل 
ا َلكُ َقا اْلَكاَلمِ  اَل َفَيُقوُل بُْعدا  َفَعْنُكنَّ ُكْنُت أَُناِضُل  نَّ َوُسْحقا

“Niye gülüyorum, biliyor musunuz?” Biz: “Allah ve Rasulü bilir” 
cevâbını verdik. Şöyle buyurdu:  

“Kulun Rabbiyle konuşmasına gülüyorum. “Yâ Rabbi! Sen beni 
zulümden korumadın mı?” diyecek. Allah Teâlâ: “Evet, korudum” 
buyuracak. Kul: “Ama ben kendime benim tarafımdan bir şâhid 
getirilmesinden başka bir şeye razı değilim” diyecek. Allah Teâlâ da:  

“Bugün sana tek şâhid olarak nefsin, çok şâhid olarak da seçkin 
yazıcı melekler kâfidir” buyuracak ve ağzına mühür vurulacaktır. 
Ardından uzuvlarına: “Konuş” denilecek. Onlar da bunun amellerini 
söyleyecektir. Sonra konuşmak hususunda serbest bırakılacak ve:  

“Sizler uzak olun, ırak olun! Ben ancak sizin için mücâdele ediyor-
dum” diyecektir.”432 

797- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

ونَ  َهْل  َقاَل  اْلِقَياَمِة؟ َيْومَ  َربََّنا َنَرى َهْل  اَّللِ  َرُسوَل  َيا َقالُوا  ِفي تَُضارُّ
ْمِس  ُرْؤَيةِ  ونَ  َفَهْل  َقاَل  ََل  َقالُوا َسَحاَبٍة؟ ِفي َلْيَسْت  الظَِّهيَرةِ  ِفي الشَّ  تَُضارُّ
 َنْفِسي َفَوالَِّذي َقاَل  ََل  َقالُوا َسَحاَبٍة؟ ِفي َلْيَس  اْلَبْدرِ  َلْيَلةَ  اْلَقَمرِ  ُرْؤَيةِ  ِفي
ونَ  ََل  ِبَيِدهِ   َرب ُِكمْ  ُرْؤَيةِ  ِفي تَُضارُّ

“Dediler ki; “Ey Allah’ın rasulü! Kıyamet gününde rabbimizi görecek 
miyiz?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Hiçbir bulut olmayan açık bir günde güneşi görmek hususunda 

                                                

432 Sahih. Muslim (2969) İbn Hibban (16/358) Ebu Ya’la (7/57) 
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hiçbir ihtilaf olur mu?” diye sordu. Ashab: “Hayır, ey Allah’ın rasulü!” dediler. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Ayın on dördüncü gecesi görmeye mani hiçbir bulut da yok iken, 
ayı görmek hususunda hiç ihtilaf olur mu?” diye sordu. Ashab: “Hayır! Ey 
Allah’ın Resûlü” dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Nefsim elinde olana yemin ederim ki rabbinizi görmekte de böyle 
sıkıntı çekmeyeceksiniz.”433 

798- Muslim İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor: Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

ٍع َوَمْسئُول  َعْن اِْلَماُم َرا ُكْم َمْسئُول  َعْن َرِعيَِّتهِ َوُكلُّ  ُكلُُّكْم َراعٍ 
ُجُل َراٍع ِفي أَْهِلِه وَ  َرِعيَِّتهِ  الَمْرأَُة َراِعَية  ِفي وَ  ُهَو َمْسئُول  َعْن َرِعيَِّتهِ َوالرَّ

ِتَها َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسئُوَلة  َعنْ  ِدِه َوَمْسئُول   َرِعيَّ َوالَخاِدُم َراٍع ِفي َماِل َسي ِ
ُجُل َراٍع ِفي َماِل أَِبي َعْن َرِعيَِّتهِ  َوُكلُُّكْم َراٍع  ِه َوَمْسئُول  َعْن َرِعيَِّتهِ َوالرَّ

 َوَمْسئُول  َعْن َرِعيَِّتهِ 

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden mes'üldür. Yönetici 
bir çobandır; o sürüsünden mes'üldür. Kişi ailesi fertlerine çobandır. O 
da onlardan mes'üldür. Kadın kocasının evine ve çocuklarına çobandır; 
o da onlardan mes'üldür. Hizmetçi, sahibinin malına çobandır; o da 
ondan mes'üldür. Kişi babasının malına bir çobandır ve ondan 
sorumludur. Hepiniz birer çobansınız ve hepiniz sürüsünden 
mes'üldür.”434  

799- İbn Hibbân ve Ebu Nuaym, Enes radiyallahu anh’den rivayet 

                                                

433 Sahih. Muslim (2968) Buhârî (6573) İbn Hibbân (16/450) Ahmed (2/293) 
434 Sahih. Buhari (893, 2416, 6719) Muslim (1829) İbn Hibban (10/342-344) 

Ahmed (2/5, 54, 55) Beyhaki (7/291) Ebu Davud (2928) Tirmizi (1705) İbn Carud el-
Munteka (1094) 
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ediyorlar: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ا اْسَتْرَعاُه أََحِفَظ َذِلَك أَْم َضيََّع؟ َحتَّى يُْسأََل  ِإنَّ اَّللَ َساِئل  ُكلَّ َراٍع َعمَّ
ُجُل َعَلى أَْهِل َبْيِتهِ   الرَّ

 “Muhakkak ki Allah her çobanı sürüsünden, korudu mu, zayi mi 
etti diye sorgulayacaktır. Hatta kişiyi aile halkı hakkında sorgular.”435 

803- Taberânî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

 ِفيِهمْ  اَّللِ  أَْمرَ  أََقامَ  اْسَتْرَعاهُ  ِفيَما َرِعيَّةٍ  ِذي ُكلَّ  َساِئل   َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَ  ِإنَّ 
ُجَل  ِإنَّ  َحتَّى أََضاَعُه؟ أَمْ   هِ َبْيتِ  أَْهلِ  َعنْ  ِلُيْسأَلُ  الرَّ

“Muhakkak ki Allah Tebarek ve Teâlâ her sorumluyu, sorumlusu 
olduğu kimselerden, onlar hakkında Allah’ın emrini uyguladı mı, 
uygulamadı mı diye sorgular. Hatta kişiyi aile halkı hakkında sorgular.”436 

804- İbn Hibbân ve Hâkim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 أَنَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  أَْقَوام   َلَيَتَمنََّينَّ  ِلْلَُمَناءِ  َوْيل   ِلْلُعَرَفاءِ  َوْيل   ءِ ِلْلَُمَرا َوْيل  

                                                

435 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Nesâî İşratu’n-Nisa (292) Nesâî 
Sunenu'l-Kubrâ (9174) İbn Hibbân (10/345) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (7/55) Ebu 
Avane Musned (7036) Taberânî el-Evsat (2/198) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/281, 
9/234) Sem’anî Mu’cem (2/707) el-Elbani es-Sahiha (1636) 

436 Sahih ligayrihi. Taberânî (9/172) 
* İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih 

isnadla. el-Kasım b. Musa el-Uşeyb Cuz’un Fihi Min Hadisi’l-Kasım b. Musa el-Uşeyb 
(81) Ahmed (2/15) Ma’mer Cami (1259) Temmam er-Razi Fevaid (1757) Ebu Bekr 
en-Nasibi Fevaid (119) Ebu Nuaym Hadisu Yunus b. Ubeyd (23) Ebu Nuaym Ahbaru 
İsbehan (1387) Ebu Ya’la’dan naklen: İbn Hacer Metalibu’l-Aliye (2160) 

* Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: Taberânî Evsat (5/149) 
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َماءِ  َبْينَ  َيَتَذْبَذبُونَ  ِبالثَُّريَّا ُمَعلََّقةا  َكاَنْت  َذَواِئَبُهمْ   َيُكونُوا َوَلمْ  َواْْلَْرِض  السَّ
 َشْيءٍ  َعَلى َعِمُلوا

“İdarecilere yazıklar olsun, milletvekillerine yazıklar olsun, devlet 
memurlarına yazıklar olsun! Muhakkak ki bazı topluluklar kıyamet 
gününde herhangi bir devlet görevi almaktansa perçemlerinin süreyya 
yıldızına asılı olup yer ile sema arasında gidip gelmeyi temenni 
edecekler.”437 

809- Dineverî, el-Mucalese’de Muhammed b. Vasi rahimehullah’ın şöyle 
dediğini rivayet etti: 

َل  أَنَّ  َبَلَغِني  اْلُقَضاةُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِلْلِحَساِب  يُْدَعى َمنْ  أَوَّ

“Bana ulaştı ki kıyamet gününde ilk hesaba çağırılacak olanlar 
kadılardır.”438 

Hesabın Şahitleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ينَ  َوِجيءَ  َهَداءِ  ِبالنَِّبي ِ  َوالشُّ

“Nebîler ve şahitler getirilir” (Zümer 69) 

 اْْلَْشَهادُ  َيُقومُ  َوَيْومَ 

                                                

437 Hasen. Ahmed (2/352) Tayalisi (2523) Hâkim (4/103) İbn Hibbân (10/336) 
Begavi Şerhu’s-Sunne (2468) Bezzar (Keşfu’l-Estar 1643) Ebû Ya'lâ (11/84) Beyhakî 
(10/97) Deylemi (7136) 

438 Sahih maktu. Dineveri el-Mucalese (327, 3401) 
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“Şahitlerin şahitlik edecekleri gün” (Gâfir/Mu’min 51) 

815- Ebu’ş-Şeyh, Mucahid rahimehullah’tan “Şahitlerin şahitlik 
edecekleri gün” ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: “Şahitler 
meleklerdir.”439 

Organların Şahitlikleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ُمَنا أَْفَواِهِهمْ  َعَلى َنْخِتمُ  ْومَ اْليَ   ِبَما أَْرُجُلُهمْ  َوَتْشَهدُ  أَْيِديِهمْ  َوتَُكل ِ
 َيْكِسُبونَ  َكانُوا

“O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, 
ayakları da şahitlik eder.” (Yasin 65) 

ُ  أَْنَطَقَنا َقالُوا َعَلْيَنا تُمْ َشِهدْ  ِلمَ  ِلُجُلوِدِهمْ  َوَقالُوا  ُكلَّ  أَْنَطَق  الَِّذي اَّللَّ
َل  َخَلَقُكمْ  َوُهوَ  َشْيءٍ  ةٍ  أَوَّ  َيْشَهدَ  أَنْ  َتْسَتِتُرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما * تُْرَجُعونَ  َوِإَلْيهِ  َمرَّ
 ُجُلوُدُكمْ  َوََل  أَْبَصاُرُكمْ  َوََل  َسْمُعُكمْ  َعَلْيُكمْ 

“Derilerine: “Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?” derler. Onlar da: 
“Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştır. 
Yine O'na döndürülüyorsunuz” derler. Siz ne kulaklarınızın, ne 
gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden 
sakınmıyordunuz” (Fussilet 21-22) 

 َيْعَمُلونَ  َكانُوا ِبَما َوأَْرُجُلُهمْ  َوأَْيِديِهمْ  أَْلِسَنُتُهمْ  َعَلْيِهمْ  َتْشَهدُ  َيْومَ 

                                                

439 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.386) Sufyan es-Sevri Tefsir (852) Taberî 
Tefsir (12/367, 20/346) İbn Ebî Hâtim Tefsir (10777) Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (340) 
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“O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından dolayı 
aleyhlerinde şahitlik edecektir.” (Nur 24) 

816- Muslim, Enes b. Malik radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında idik. Güldü ve şöyle 
buyurdu: 

 ِمنْ  َوَرُسولُُه أَْعَلُم َقاَل  اَّللُ  َقاَل ُقْلَنا َهْل َتْدُروَن ِممَّ أَْضَحُك؟
تُِجْرِني ِمَن الظُّْلِم؟ َقاَل َيُقوُل َبَلى َلْم َيا َرب ِ أَ  ُمَخاَطَبِة اْلَعْبِد َربَُّه َيُقولُ 

ا ِمن ِي َفِإن ِي ََل أُِجيُز َعَلى َقاَل َفَيُقولُ  َكَفى  اَل َفَيُقولُ قَ  َنْفِسي ِإَلَّ َشاِهدا
اِبَنْفِس  ا َقاَل َوِبالْ  َك اْلَيْوَم َعَلْيَك َشِهيدا  َفُيْخَتُم َعَلى ِكَراِم اْلَكاِتِبيَن ُشُهودا
ى َبْيَنُه َوَبْيَن ثُمَّ يَُخلَّ  َقاُل ِْلَْرَكاِنِه اْنِطِقي َقاَل َفَتْنِطُق ِبأَْعَماِلِه َقاَل ِفيِه َفيُ 
اَقا اْلَكاَلمِ  ا َلُكنَّ َوُسْحقا  َفَعْنُكنَّ ُكْنُت أَُناِضُل  َل َفَيُقوُل بُْعدا

“Niye gülüyorum, biliyor musunuz?” Biz: “Allah ve Rasulü bilir” 
cevâbını verdik. Şöyle buyurdu:  

“Kulun Rabbiyle konuşmasına gülüyorum. “Yâ Rabbi! Sen beni 
zulümden korumadın mı?” diyecek. Allah Teâlâ: “Evet, korudum” 
buyuracak. Kul:  

“Ama ben kendime benim tarafımdan bir şâhid getirilmesinden 
başka bir şeye razı değilim” diyecek. Allah Teâlâ da:  

“Bugün sana tek şâhid olarak nefsin, çok şâhid olarak da seçkin 
yazıcı melekler kâfidir” buyuracak ve ağzına mühür vurulacaktır. 
Ardından uzuvlarına:  

“Konuş” denilecek. Onlar da bunun amellerini söyleyecektir. 
Sonra konuşmak hususunda serbest bırakılacak ve:  
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“Sizler uzak olun, ırak olun! Ben ancak sizin için mücâdele ediyor-
dum” diyecektir.”440 

817- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

ونَ تَُض  َهْل  َقاَل  اْلِقَياَمِة؟ َيْومَ  َربََّنا َنَرى َهْل  اَّللِ  َرُسوَل  َيا َقالُوا  ِفي ارُّ
ْمِس  ُرْؤَيةِ  ونَ  َفَهْل  َقاَل  ََل  َقالُوا َسَحاَبٍة؟ ِفي َلْيَسْت  الظَِّهيَرةِ  ِفي الشَّ  تَُضارُّ
 َنْفِسي َفَوالَِّذي َقاَل  ََل  َقالُوا َسَحاَبٍة؟ ِفي َلْيَس  اْلَبْدرِ  َلْيَلةَ  اْلَقَمرِ  ُرْؤَيةِ  ِفي
ونَ  ََل  ِبَيِدهِ  ونَ  َكَما ِإَلَّ  مْ َرب ِكُ  ُرْؤَيةِ  ِفي تَُضارُّ  َقاَل  أََحِدِهَما ُرْؤَيةِ  ِفي تَُضارُّ

ْدكَ  أُْكِرْمَك  أََلمْ  ُفْل  أَْي  َفَيُقولُ  اْلَعْبدَ  َفَيْلَقى ْجَك  َوأَُسو ِ رْ  َوأَُزو ِ  َلَك  َوأَُسخ ِ
ِبَل  اْلَخْيَل   أَنََّك  ْنَت أََفَظنَ  َفَيُقولُ  َقاَل  َبَلى َفَيُقولُ  َوَتْرَبُع؟ َتْرأَُس  َوأََذْركَ  َواْْلِ
؟  َفَيُقولُ  الثَّاِنَي  َيْلَقى ثُمَّ  َنِسيَتِني َكَما أَْنَساكَ  َفِإن ِي َفَيُقولُ  ََل  َفَيُقولُ  ُماَلِقيَّ

ْدكَ  أُْكِرْمَك  أََلمْ  ُفْل  أَْي  ْجَك  َوأَُسو ِ رْ  َوأَُزو ِ ِبَل  اْلَخْيَل  َلَك  َوأَُسخ ِ  َواْْلِ
؟ أَنََّك  أََفَظَنْنَت  َفَيُقولُ  َرب ِ  أَْي  َبَلى َفَيُقولُ  َوَتْرَبعُ  َتْرأَُس  َوأََذْركَ   ُماَلِقيَّ
 ِمْثَل  َلهُ  َفَيُقولُ  الثَّاِلَث  َيْلَقى ثُمَّ  َنِسيَتِني َكَما أَْنَساكَ  َفِإن ِي َفَيُقولُ  ََل  َفَيُقولُ 
 َوُصْمُت  َوَصلَّْيُت  َوِبُرُسِلَك  َوِبِكَتاِبَك  ِبَك  آَمْنُت  َرب ِ  َيا َفَيُقولُ  َذِلَك 
ْقُت وَ  ا َهاُهَنا َفَيُقولُ  اْسَتَطاعَ  َما ِبَخْيرٍ  َويُْثِني َتَصدَّ  اْْلنَ  َلهُ  يَُقالُ  ثُمَّ  َقاَل  ِإذا

؟ َيْشَهدُ  الَِّذي َذا َمنْ  َنْفِسهِ  ِفي َوَيَتَفكَّرُ  َعَلْيَك  َشاِهَدَنا َنْبَعُث   َفُيْخَتمُ  َعَليَّ
 َوَلْحُمهُ  َفِخُذهُ  َفَتْنِطُق  اْنِطِقي اِمهِ َوِعظَ  َوَلْحِمهِ  ِلَفِخِذهِ  َويَُقالُ  ِفيهِ  َعَلى

                                                

440 Sahih. Muslim (2969) İbn Hibban (16/358) Ebu Ya’la (7/57) 
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 الَِّذي َوَذِلَك  اْلُمَناِفُق  َوَذِلَك  َنْفِسهِ  ِمنْ  ِلُيْعِذرَ  َوَذِلَك  ِبَعَمِلهِ  َوِعَظاُمهُ 
 َعَلْيهِ  اَّللُ  َيْسَخطُ 

“Dediler ki; “Ey Allah’ın rasulü! Kıyamet gününde rabbimizi görecek 
miyiz?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Hiçbir bulut olmayan açık bir günde güneşi görmek hususunda 
hiçbir ihtilaf olur mu?” diye sordu. Ashab: “Hayır, ey Allah’ın rasulü!” dediler. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Ayın on dördüncü gecesi görmeye mani hiçbir bulut da yok iken, 
ayı görmek hususunda hiç ihtilaf olur mu?” diye sordu. Ashab: “Hayır! Ey 
Allah’ın Resûlü” dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“O halde nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, siz rabbinizi 
görme hususunda ancak bu ayla güneşden birini görmek için itiştiğiniz 
gibi itişeceksiniz. Allah Teâlâ kulun karşısına çıkarak: 

“Ey filân! Ben sana ikram etmedim mi? Seni reis yapmadım mı? 
Sana eş vermedim mi? Sana at ve develeri musahhar kılmadım mı? Re-
islik yapmana, ganimet malının dörtte birini almana müsaade etmedim 
mi?” diyecek. O da: “Evet” cevâbını verecektir. Allah Teâlâ:  

“Ya bana kavuşacağını aklından geçirdin mi?” diye soracak. Kul: 
“Hayır!” cevâbını verecektir. Bunun üzerine Allah Teâlâ:  

“İşte ben de senin beni unuttuğun gibi, seni unutuyorum” diyecek. 
Sonra ikinci kulun karşısına çıkarak: 

“Ey filân!  Ben sana ikram etmedim mi? Seni reis yapmadım mı? 
Sana eş vermedim mi? Atları ve develeri sana musahhar kılmadım mı? 
Reislik yapmana ve ganimetin dörtte birini almana müsaade etmedim 
mi?” diye soracak. O da: “Evet, ey rabbim!” cevâbını verecek. Allah 
Teâlâ:  

“Bana kavuşacağını hiç aklından geçirdin mi?” diyecek. Kul: 
“Hayır!” cevâbını verecektir. Bunun üzerine Allah Teâlâ: 
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“İşte ben de senin beni unuttuğun gibi, seni unutuyorum” diyecek. 
Sonra üçüncü kulun karşısına çıkarak ona da bunun mislini söyleyecek. 
Fakat o kul: 

“Ey rabbim! Ben sana, senin kitabına ve rasullerine inandım; 
namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim, diyecek ve olanca gücüyle 
hayırla övgüde bulunacak. Allah Teâlâ: “Öyle ise şuraya!” buyuracak. 
Sonra kendisine: “Şimdi sana şahidimizi göndereceğiz” denilecektir. Kul 
kendi kendine:  

“Acaba bana şâhidlik yapacak bu zât kimdir?” diye düşünecek, 
fakat ağzına mühür vurulacak; uyluğuna, etine ve kemiğine: 

“Konuş!” denilecek. Artık uyluğu, eti ve kemiği onun amelini 
söyleyecektir. Bu ona kendi nâmına bir özür bırakmamak içindir. İşte bu 
munâfıktır. Allah'ın hışmına uğrayacak olan da budur.”441 

Kurtubi dedi ki: “Organlar ancak amel defterini okuyup da orada olanları 
itiraf etmeyen, inkâr ederek tartışan kimseler aleyhinde, işledikleri kötülükler 
hakkında şahitlik edeceklerdir.” 

818- Ahmed, Nesâî, sahih kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, Muaviye b. 
Hayde radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

َل َما َيَتَكلَُّم ِمَن  َعَلى أَْفَواِهُكُم اْلِفَدامُ  َتِجيئُوَن َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َوِإنَّ أَوَّ
هُ   اْْلَدِمي ِ َفِخُذُه َوَكفُّ

“Kıyamet gününde ağızlarınız kapaklı bir şekilde hesap için 
getirilirsiniz. Kişinin ilk önce cinsel organı ve elleri yaptıklarını anlatır.”442 

Kurtubi dedi ki: “Hadiste geçen el-fidâm kelimesi maşrapa ve ibrik 
demektir. El-Leys böyle demiştir.”  

                                                

441 Sahih. Muslim (2968)  
442 Hasen. Ahmed (5/3) Hâkim (2/477) Taberî Tefsir (20/408) Taberânî (19/424) 
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Ebu Ubeyd dedi ki: “Yani onlar konuşmaktan engellenirler de organları 
konuşurlar. Bu durum ibriklerin üzerine kapatılan kapağa benzetilmiştir.” 
Sem’an dedi ki: “Dilleri üzerine tıkaç konur. Bu bir benzetmedir.” 

819- Ahmed ve Taberânî ceyyid isnad ile Ukbe b. Âmir radiyallahu 
anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu işittim: 

َل  ِإنَّ  ْنَسانِ  ِمنَ  َتَكلَّمَ  َعْظمٍ  أَوَّ  ِمنَ  َفِخُذهُ  اْْلَْفَواهِ  َعَلى يُْخَتمُ  َيْومَ  اْْلِ
ْجلِ  َمالِ  الر ِ  الش ِ

“Muhakkak ki ağızlara mühür vurulan günde insanın ilk 
konuşturulacak kemiği sol dizindeki uyluğudur.”443 

820- İbn Cerir (et-Taberî) ve İbn Ebî Hâtim, Ebu Musa el-Eşarî 
radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 ِفيَما َعَمَلهُ  َربُّهُ  َعَلْيهِ  َفَيْعِرُض  اْلِقَياَمةِ َيْوَم  ِلْلِحَساِب  اْلُمْؤِمنُ  يُْدَعى
 َفَيْغِفرُ  َقاَل  َعَمْلُت  َعَمْلُت  َعَمْلُت  َرب ِ  ْي أَ  َنَعمْ  َفَيُقولُ  َفَيْعَتِرُف  َوَبْيَنهُ  َبْيَنهُ 
 ُ  ِتْلِك  ِمنْ  َتَرى َخِليَقةٍ  ِمنْ  اْْلَْرِض  َعَلى َفَما ِمْنَها َوَيْسُتُرهُ  ُذنُوَبهُ  َلهُ  اَّللَّ

نُوِب   رُ اْلَكافِ  َويُْدَعى َيَرْوَنَها ُكلَُّهمْ  النَّاَس  أَنَّ  َفَودَّ  َحَسَناتُهُ  َوَتْبُدو َشْيئاا الذُّ
 َرب ِ  أَْي  َوَيُقولُ  َفَيْجَحَدهُ  َعَمَلهُ  َربُّهُ  َعَلْيهِ  َفَيْعِرُض  ِلْلِحَساِب  َواْلُمَناِفُق 
ِتَك   أََما اْلَمَلُك  َلهُ  َفَيُقولُ  أَْعَمْل  َلمْ  َما اْلَمَلُك  َهَذا َعَليَّ  َكَتَب  َلَقدْ  َوِعزَّ
ِتَك  ََل  ُقولُ َفيَ  َكَذا؟ َمَكانِ  ِفي َكَذا َيْومِ  ِفي َكَذا َعَمْلَت   َما َرب ِ  أَْي  َوِعزَّ

                                                

443 Hasen. Ahmed (4/151) Taberânî (17/334) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin 
(1635) Taberî Tefsir (20/409) Sa’lebi el-Keşfu ve’l-Beyan (8/134) İbn Ebî Hâtim Tefsir 
(18096) Kasım b. Kutlubuga Musnedu Ukbe b. Amir (172) 
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َل  أَْحِسُب  َفِإن ِي اْْلَْشَعِريُّ  َقاَل  ِفيهِ  َعَلى َخَتمَ  َذِلَك  َفَعَل  َفِإَذا َعَمْلُتهُ   َما أَوَّ
ُمَنا أَْفَواِهِهمْ  َعَلى َنْخِتمُ  اْلَيْومَ } َتاَل  ثُمَّ  اْلُيْمَنى َلَفِخُذهُ  ِمْنهُ  َيْنِطُق   َوتَُكل ِ
 {َيْكِسُبونَ  َكانُوا ِبَما أَْرُجُلُهمْ  َوَتْشَهدُ  أَْيِديِهمْ 

“Kıyamet günü mü’min hesap için çağırılır ve rabbi mü’mine, 
yaptığı amelleri kendi aralarında bir bir söyler. Kul, yaptıklarını itiraf 
ederek: 

“Ey rabbim! Bunları ben yaptım” deyince Allah onun günahlarını 
bağışlar ve örtüp kimseye göstermez. Yeryüzünde o günahları 
görebilecek hiçbir mahlûk olmaz. Bu kişinin sevapları ortaya çıkınca ise 
bütün insanlar onları görmek isterler. Kâfir ve münafık hesaba çekilmek 
için çağırılınca rabbi kendisine amellerini gösterir, ama o itiraz edip: 

“Ey rabbim! İzzetine yemin ederim ki bu melek yapmadığım şeyleri 
yazmış” der. Melek: “Falan gün falan şeyi yapmadın mı?” diye sorunca: 

“Hayır! Ey rabbim, izzetine yemin ederim ki yapmadım” der. Bunun 
üzerine bu kişinin ağzına mühür vurulur.” Ebu Musa radiyallahu anh dedi 
ki: 

“Zannedersem ilk konuşacak organı sağ baldırıdır.” sonra Yasin suresi 
65. Ayetini okudu.”444 

823- Hâkim sahih kaydıyla Muhacir kadınlardan olan Yuseyra 
radiyallahu anha’dan rivayet ediyor: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
bize şöyle buyurdu: 

 التَّْوِحيدَ َوََل َتْغُفْلَن َفَتْنَسْيَن   َوالتَّْهِليِل َوالتَّْقِديِس َعَلْيُكنَّ ِبالتَّْسِبيحِ 

                                                

444 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberî Tefsir (19/472) İbn Ebî 
Hâtim Tefsir (18455) 
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   َمْسئُوََلت  ُمْسَتْنَطَقات  َواْعِقْدَن ِباْلََناِمِل َفِإنَُّهنَّ 

“Size tesbih, tehlil, takdis, tekbir getirmenizi tavsiye ederim. Gafil 
kalıp da tevhidi unutmayın. Bunları parmaklarınızla sayın. Zira parmaklar 
sorgulanacak ve konuşturulacaklardır.”445 

Mekânlar, Zamanlar ve Başka Şeylerin Şahitliği 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ُث أَْخَباَرَها  َيْوَمِئٍذ تَُحد ِ

“O gün bütün haberlerini anlatacaktır.” (Zilzal 4) 

284- Ahmed, sahih kaydıyla Tirmizî, Nesâî, İbn Hibbân ve Beyhakî, 
Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem “O gün bütün haberlerini anlatacaktır.” (Zilzal 4) ayetini 
okudu ve şöyle buyurdu: 

ُ  َقالُوا أَْخَباُرَها؟ َما أََتْدُرونَ   أَنْ  أَْخَباَرَها َفِإنَّ  َقاَل  أَْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اَّللَّ
 َكَذا َعِمَل  َتُقوَل  أَنْ  َظْهِرَها َعَلى َعِمَل  ِبَما أََمةٍ  أَوْ  َعْبدٍ  ُكل ِ  َعَلى َتْشَهدَ 
 أَْخَباُرَها ِذهِ َفهَ  َقاَل  َوَكَذا َكَذا َيْومَ  َوَكَذا

“Onun haberleri nedir bilir misiniz?” Onlar:  

“Allah ve rasulü daha iyi bilir dediler.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdu ki: 

                                                

445 Hasen. Hâkim (1/732) Tirmizî (3583) Ebû Dâvûd (1501) Ahmed (6/371) İbn 
Hibbân (3/123) İbn Ebî Şeybe (2/160) İbn Sa’d Tabakat (8/310) Abd b. Humeyd (1568) 
Taberânî (25/74) Yahya b. Main Tarih (206) 
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“Onun haberleri; üzerinde her erkek veya kadın kulun yaptığı 
amelleri söyleyerek:  

“Şu gün şunu ve şunu yaptın” diye şahitlik etmesidir. İşte onun 
haberleri budur.”446 

826- Firyabî, Mucahid rahimehullah’tan “O gün bütün haberlerini 
anlatacaktır.” (Zilzal 4) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti:  

 َعَلْيَها َعِمُلوا ِبَما النَّاَس  تُْخِبرُ 

“Yer, insanlara üzerinde yaptıkları şeyleri kendilerine anlatır.”447 

827- Buhârî, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’ın, Abdurrahman b. Ebi 
Sa’sa’a’ya şöyle dediğini rivayet etti: 

 َباِدَيِتَك  أَوْ  َغَنِمَك  ِفي ُكْنَت  َفِإَذا َوالَباِدَيةَ  الَغَنمَ  تُِحبُّ  أََراكَ  ِإن ِي
ْنَت  الَةِ  َفأَذَّ َداءِ  َصْوَتَك  َفاْرَفعْ  ِبالصَّ نِ  َصْوِت  َمَدى َيْسَمعُ  َلَ  َفِإنَّهُ  ِبالن ِ  الُمَؤذ ِ
 الِقَياَمةِ  َيْومَ  َلهُ  َشِهدَ  ِإَلَّ  َشْيء   َوَلَ  ِإْنس   َوَلَ  ِجن  

“Ben senin koyunları ve köyü sevdiğini görüyorum. Koyunlarının 
başında veya köyünde olduğun zaman namaz için ezan oku ve sesini yükselt. 
Zira müezzinin sesinin ulaştığı cin, insan veya herhangi bir şey mutlaka 
kıyamet gününde onun için şahitlik eder.”448 

829- Ebû Dâvûd ve İbn Huzeyme, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

                                                

446 Hasen ligayrihi. Ahmed (2/374) Tirmizî (2429, 3353) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ 
(11693) İbnu’l-Mubarek Musned (93) İbn Hibbân (16/360) Hâkim (2/256, 532) Beyhaki 
Şuab (7298) 

447 Sahih maktu. Taberî (24/561) İbn Ebî Hâtim Tefsir (19434) 
448 Sahih. Buhârî (609, 3296) 
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نُ   َوَياِبٍس  َرْطٍب  ُكلُّ  َلهُ  َوَيْشَهدُ  َصْوِتهِ  َمَدى َلهُ  يُْغَفرُ  اْلُمَؤذ ِ

“Müezzinin sesinin ulaştığı yere kadar yaş kuru herşey onun için 
şahitlik eder.”449 

830- Hasen kaydıyla Tirmizî, sahih kaydıyla Hâkim ve İbn Mâce, İbn 
Abbas radiyallahu anhuma’dan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
Haceru’l-Esved hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ  َلَيْبَعَثنَّهُ  َواَّللَِّ   ِبهِ  َيْنِطُق  َوِلَسان   ِبِهَما يُْبِصرُ  َعْيَنانِ  َلهُ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  اَّللَّ
 ِبَحق ٍ  اْسَتَلَمهُ  َمنْ  َعَلى َيْشَهدُ 

“Vallahi Allah kıyamet gününde onu gören iki gözü ve konuşan bir 
dili olduğu halde gönderecek, kendisini selamlayanlar için hak ile 
şahitlik edecektir.”450 

833- İbnu’l-Mubarek, Atâ el-Horasanî rahimehullah'dan rivayet ediyor: 

 شِهدت ِإَلَّ  اْلَْرض بقاع من بْقَعة ِفي َسْجَدة َّلل يْسجد عبد من َما
 َيُموت َيْوم َعَلْيهِ  وبكت اْلِقَياَمة َيْوم َلهُ 

“Yeryüzünün her hangi bir yerinde Allah için secde eden hiçbir kul yoktur 
ki, secde ettiği yer onun için kıyamette şahitlik etmesin ve ölünce üzerine ağ-
lamasın.”451 

                                                

449 Sahih. Ebû Dâvûd (515) Nesâî (645) Ahmed (2/411, 429, 458, 461) Tayalisi 
(2665) İbn Hibbân (4/551) İbn Huzeyme (390) 

450 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizî (961) İbn Huzeyme (2735) İbn Hibbân 
(9/26) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (10/205) Ahmed (1/247, 291, 307, 371) Abdurrazzak 
(5/39) Dârimî (1881) İbn Mâce (2944) Taberânî (12/63) Beyhaki Şuab (3/450) Beyhaki 
(5/76) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (595) 

451 Sahih maktu. İbnu’l-Mubarek, Zühd (340) Lalekai İtikad (7116) Ebu Nuaym 
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835- Ahmed Zühd’de Mucemmi’ rahimehullah’tan rivayet ediyor: 

 أَنْ  َرَجاءَ  يَُصل ِي ثُمَّ  يُْنَضحُ  ثُمَّ  َفُيْكَنُس  اْلَمالِ  ِبَبْيِت  َيْأُمرُ  َكانَ  َعِليًّا أَنَّ 
 اْلُمْسِلِمينَ  َعنِ  اْلَماَل  ِفيهِ  َيْحِبْس  َلمْ  أَنَّهُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َلهُ  َيْشَهدَ 

“Ali radiyallahu anh beytu’l-mâl’in temizlenmesini, sonra su serpilmesini 
emreder, sonra kıyamet gününde kendisinin malı müslümanlardan 
alıkoymadığına şahitlik etmesini umarak orada namaz kılardı.”452 

837- Muslim, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 أَْعَطى ِلَمنْ  ُهوَ  اْلُمْسِلمِ  َصاِحُب  َوِنْعمَ  ُحْلو   َخِضر   اْلَماَل  َهَذا َوِإنَّ 
ِبيَل  َواْبنَ  َواْلَيِتيمَ  اْلِمْسِكينَ  ِمْنهُ  هِ  ِبَغْيرِ  َيْأُخُذهُ  َمنْ  َوِإنَّهُ  السَّ  َكالَِّذي َكانَ  َحق ِ

ا َعَلْيهِ  َوَيُكونُ  َيْشَبُع، َوََل  َيْأُكُل   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َشِهيدا

“Şüphesiz bu mal yeşil ve tatlı bir şeydir. Ondan yoksula, yetime ve 
yolcuya veren kimse ne iyi Müslümandır. Onu haksız olarak alan kimse 
yiyip yiyip doymayan obur gibidir. Mal kıyamet gününde onun aleyhine 
şahit olacaktır.”453 

838- Ebu Nuaym, Tavus rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

ا َوَصاِحِبهِ  ِباْلَمالِ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  يَُجاءُ   َمالِ الْ  َصاِحُب  َفَيُقولُ  نِ َفَيَتَحاجَّ
 َقَضْيَت  َقدْ  اْلَمالُ  َفَيُقولُ  َكَذا؟ َساَعةِ  ِفي َكَذا َيْومِ  ِفي َجَمْعُتَك  أََلْيَس  ِلْلَمالِ 

                                                

Hilye (5/197) İbn Ebi’d-Dunya Zikru’l-Mevt (291) Kurtubi Tefsir (16/141) 
452 Sahih mevkuf. Ahmed Zühd (703) Abdullah b. Ahmed Fadailu’s-Sahabe (886) 
453 Sahih. Buhârî (1465, 6427) Muslim (1052) 
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 ِإنَّ  اْلَمالِ  َصاِحُب  َفَيُقولُ  َكَذا َساَعةِ  ِفي َكَذا ِفي َوأَْنَفْقَتِني َكَذا َحاَجةَ  ِبي
دُ  الَِّذي َهَذا  َبْيَنَك  ُحْلُت  الَِّذي أََنا اْلَمالُ  َيُقولُ فَ  ِبَها أُوَثُق  ِحَبال   َعَليَّ  تَُعد ِ
؟ َعزَّ  اَّللُ  أََمَركَ  َما ِبي َتْصَنعَ  أَنْ  َوَبْينَ   َوَجلَّ

“Kıyamet gününde mal ve sahibi getirilir. İkisi tartışırlar. Mal sahibi mala 
der ki: 

“Seni şu gün şu saat toplamadım mı?” Mal da der ki: “Benimle şu 
ihtiyacını giderdin, şu saatte şuraya harcadın.” Mal sahibi der ki: 

“Beni iplerle sağlamca bağlayan budur.” Mal der ki: “Seninle Allah Azze 
ve Celle’nin sana emrettiği şeyi yapmanın arasına girerek engel olan ben 
miydim?”454 

Allah’ın Kötülükleri İyiliklerle Değiştirmesi 

840- Muslim, Ebû Zerr radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا النَّارِ  أَْهلِ  َوآِخرَ  اْلَجنَّةَ  ُدُخوَلا  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  آِخرَ  َْلَْعَلمُ  ِإن ِي  ُخُروجا
 َواْرَفُعوا ُذنُوِبهِ  ِصَغارَ  َعَلْيهِ  اْعِرُضوا َفُيَقالُ  اْلِقَياَمةِ  ْومَ يَ  ِبهِ  يُْؤَتى َرُجل   ِمْنَها
 َكَذا َوَكَذا َكَذا َيْومَ  َعِمْلَت  َفُيَقالُ  هِ ُذنُوبِ  ِصَغارُ  َعَلْيهِ  َفُتْعَرُض  ِكَباَرَها َعْنهُ 
 يُْنِكرَ  أَنْ  ْسَتِطيعُ يَ  ََل  َنَعمْ  َفَيُقولُ  َوَكَذا َكَذا َوَكَذا َكَذا َيْومَ  َوَعِمْلَت  َوَكَذا
 ُكل ِ  َمَكانَ  َلَك  َفِإنَّ  َلهُ  َفُيَقالُ  َعَلْيهِ  تُْعَرَض  أَنْ  ُذنُوِبهِ  ِكَبارِ  ِمنْ  ُمْشِفق   َوُهوَ 

                                                

454 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ma’mer Cami (639) Ebû Nuaym 
Hilyetu'l-Evliyâ (4/10) Mizzi Tehzibu’l-Kemal (13/367) 
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َئةٍ   َرأَْيُت  َفَلَقدْ  ُهَنا َها أََراَها ََل  أَْشَياءَ  َعِمْلُت  َقدْ  َرب ِ  َفَيُقولُ  َحَسَنةا  َسي ِ
 َنَواِجُذهُ  َبَدْت  َحتَّى َضِحَك  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسوَل 

“Ben cennetliklerin cennete en son girenini, cehennemliklerin 
cehennemden en son çıkanını pekâlâ biliyorum. Bu öyle bir adamdır ki, 
kıyamet gününde getirilerek: 

“Buna küçük günahlarını gösterin, büyüklerini ondan kaldırın” de-
nilecek. Bunun üzerine ona küçük günahları gösterilecek: 

“Sen filân ve filân gün şu ve şu işi yaptın; filân ve filân günde şunu 
ve şunu yaptın” denilecek. O adam: “Evet” diyecek, inkâr edemeyecek 
ve büyük günahlarının kendisine gösterilmesinden korkacak. Derken 
kendisine: 

“Senin için her kötülüğün yerine bir iyilik vardır” denilecek. O 
adam: “Ey rabbim! Ben bir takım şeyler yaptım ki, onları burada 
göremiyorum” diyecek.” Yemin olsun, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'i gülerken gördüm. Hatta yan dişleri göründü.”455 

841- İbn Ebî Hâtim, Selman radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

َئاتُهُ  َفِإَذا أَْعالَها َفَيْقَرأُ  َصِحيَفةا  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َرُجل   يُْعَطى  كان فإذا َسي ِ
 َقدْ  ِهَي  َفِإَذا أَْعالَها ِفي َيْنظُرُ  ثُمَّ  َحَسَنات   َفِإَذا أَْسَفِلَها ِفي َيْنظُرُ  إنه يسوء
َلْت   َحَسَناٍت  بُد ِ

“Kıyamet gününde kişiye bir sahife verilir ve onun üst tarafını 
okuduğunda kötülüklerini görür. Bundan dolayı kötü hisseder. Sahifenin alt 
tarafına baktığında iyilikler görür. Sonra yine üst tarafına bakar, onların 

                                                

455 Sahih. Muslim (190) 
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iyiliklere dönüştürülmüş olduğunu görür.”456 

842- Yine İbn Ebî Hâtim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َئاتالسَّ  من استكثروا انهم ودوا اْلِقَياَمة َيْوم َناس لَيْأِتَين  قيل َومن ي ِ
ِ؟ َرُسوَل  َيا هم َل  الَّذين َقاَل  اَّللَّ ُ  َبدَّ َئاِتِهمْ  اَّللَّ  َحَسَناٍت  َسي ِ

“Muhakkak ki kıyamet gününde bazı insanlar gelecekler, daha çok 
kötülük işlemiş olmayı temenni edecekler.” Denildi ki: “Onlar kimlerdir ey 
Allah’ın rasulü!” Buyurdu ki: 

“Onlar kötülüklerini Allah’ın iyiliklere çevirdiği kimselerdir.”457 

Amellerin Karşılığı 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َفَمنْ  ا َذرَّ  َيَرهُ  َخْيرا

“Kim zerre ağırlığında hayır işlerse onu görür.” (Zilzal 7) 

843- Beyhakî, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan bu ayet hakkında 
şöyle dediğini rivayet etti: 

ا َعِمَل  َكاِفر   َوََل  ُمْؤِمن   َلْيَس  ا َوََل  َخْيرا ْنَيا ِفي َشرًّ ُ  أََتاهُ  ِإَلَّ  الدُّ  ِإيَّاهُ  اَّللَّ
ا َئاِتهِ  َحَسَناِتهِ  َفُيِريهِ  اْلُمْؤِمنُ  َفأَمَّ ُ  َفَيْغِفرُ  َوَسي ِ َئاِتهِ  هُ لَ  اَّللَّ ا َسي ِ  َفَيُردُّ  اْلَكاِفرُ  َوأَمَّ

                                                

456 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebî Hâtim Tefsir (15439) 
İbnu’l-Mubarek Zühd (1415) 

457 Hasen. Hâkim (4/281) Sa’lebi el-Keşfu ve’l-Beyan (7/150) el-Elbani es-Sahiha 
(2177, 3053) 
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بُهُ  َحَسَناِتهِ  َئاِتهِ  َويَُعذ ِ  ِبَسي ِ

“Mü’min olsun, kâfir olsun dünyada iyilik veya kötülük yapan kişiye Allah 
Teâlâ kıyamet gününde bunu verecektir. Mümine iyilikleri ile kötülüklerini 
gösterecek, kötülüklerini bağışlayacaktır. Kâfire de iyiliklerini geri çevirecek, 
kötülüklerinden dolayı da ona azap edecektir.”458 

845- İbn Ebi'd-Dunyâ, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْنَيا ِفي َشْوَكةا  يَُشاكُ  ُمْؤِمنٍ  ِمنْ  َما  ِمنْ  ِبَها ُقصَّ  ِإَلَّ  َيْحَتِسُبَها الدُّ
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َخَطاَياهُ 

“Dünyada kendisine bir diken isabet edip de, ondan sevap uman 
hiç bir mü’min yoktur ki, o diken sebebiyle kıyamette günahlarından 
bağışlanmasın.”459 

Allah en iyi bilendir. 

Hesabı Hafifleten Şeyler 

851- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

رَ  َوَمنْ  رَ  ُمْعِسرٍ  َعَلى َيسَّ ْنَيا ِفي َعَلْيهِ  اَّللُ  َيسَّ  َواْْلِخَرةِ  الدُّ

“Kim zorda olana kolaylık gösterirse Allah da ona dünya ve ahirette 
kolaylık sağlar.”460 

                                                

458 Hasen. Taberî (24/563) Beyhaki el-Ba’s ve’n-Nuşûr (59) 
459 Sahih. Buhârî Edebu’l-Mufred (507) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Maraz ve’l-Keffarat (38, 

128) 
460 Sahih. Muslim (2699) 
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Allah’ın Mü’min İle Perde ve Tercüman Olmaksızın 

Konuşması 

Allah Teâlâ kâfirler hakkında şöyle buyurmuştur: 

 َلَمْحُجوبُونَ  َيْوَمِئذٍ  َرب ِِهمْ  َعنْ  ِإنَُّهمْ  َكالَّ 

“Hayır; gerçekten onlar o gün rablerinden elbette perdelenmiş 
olacaklardır.” (Mutaffifîn 15) 

ُمُهمُ  َوََل  ُ  يَُكل ِ يِهمْ  َوََل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اَّللَّ  يَُزك ِ

“Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmayacak ve onları temize 
çıkarmayacaktır.” (Bakara 174) 

852- Buhârî ve Muslim, Adiy b. Hâtim radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُمهُ  ِإَلَّ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما  َفَيْنظُرُ  ُجَمان  تُرْ  َوَبْيَنهُ  َبْيَنهُ  َلْيَس  اَّللُ  َسُيَكل ِ
مَ قَ  َما ِإَلَّ  َيَرى َفاَل  ِمْنهُ  أَْيَمنَ  مَ  َما ِإَلَّ  َيَرى َفاَل  ِمْنهُ  أَْشأَمَ  َوَيْنظُرُ  دَّ  َوَيْنظُرُ  َقدَّ
 َفَمنْ  َتْمَرةٍ  ِبِشق ِ  َوَلوْ  النَّارَ  َفاتَُّقوا َوْجِههِ  ِتْلَقاءَ  النَّارَ  ِإَلَّ  َيَرى َفاَل  َيَدْيهِ  َبْينَ 
َبةٍ  َفِبَكِلَمةٍ  َيِجْد، َلمْ   َطي ِ

“Sizden hiç bir kimse yoktur ki, Allah onunla konuşmasın. Hem ara-
larında tercüman da bulunmayacaktır. Sağ tarafına bakacak (âhirete) 
gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek, sol tarafına bakacak, 
gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Önüne bakacak, 
yüzünün karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O 

halde yarım hurma ile bile olsa cehennemden korunun. Onu da 
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bulamayan güzel bir sözle cehennemden korunsun.”461 

Alimler dediler ki: “Bu, sırat üzerinde, etrafını cehennem kuşatmış iken 
olacaktır.”  

Dediler ki: “Burada güzel söz ile kastedilen hidayete delalet eden söz, 
çirkinliği reddeden söz, iki kişinin arasını düzelten, tartışan kimselerin arasını 
ayıran, problemi çözen, kapalı bir hususu açıklığa kavuşturan veya öfkeyi 
sakinleştiren bir söz söylemektir.” 

856- Beyhakî, Ebu Musa radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet etti: 

ا َفَيرى الناس وَبين َبْيَنه َربُّه َفَيْسُتُره الِقياَمة َيومَ  ِبالَعبد يُؤَتى  َخيرا
ئاا وَيَرى ُقِبَلْت  قد فيقول ر الَخير ِعند َفيسجد ُغِفَرْت  َقد فيقول َسي ِ  والشَّ
ا َيْعَمل َلم الذي ْبدالعَ  ِلَهَذا طُوَبى الناس فيقول  َقطُّ  َشرًّ

“Kıyamet gününde kul getirilir, rabbi onunla insanların arasını örter, bir 
iyilik görünce: “Kabul edilmiş” der. Bir kötülük görünce: “Bağışlanmış” der. 
Böylece iyi ve kötü amellerini gördükçe secde eder. İnsanlar da derler ki: “Hiç 
kötülük işlememiş olan bu kula ne mutlu!”462 

857- Buhârî ve Muslim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyorlar: “İbn Ömer radıyallahu anhuma’ya Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve 
sellem’in kıyamet gününde mü’minlerin Allah Teâlâ’yla konuşmaları konusu 
hakkında ne söylediği sorulunca şöyle cevap verdi: “Rasûlullah sallallâhu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim:  

ُرهُ  َكَنَفهُ  َعَلْيهِ  َيَضعَ  َحتَّى َرب ِهِ  ِمنْ  الُمْؤِمنُ  يُْدَنى  َتْعِرُف  ِبُذنُوِبهِ  َفُيَقر ِ
َتْينِ  أَْعِرُف  َرب ِ  َيُقولُ  ِرُف أَعْ  َيُقولُ  َكَذا؟ َذْنَب  ْنَيا ِفي َسَتْرتَُها َفَيُقولُ  َمرَّ  الدُّ

                                                

461 Sahih. Buhârî (6539, 7512) Muslim (1016) 
462 Muslim'in şartına göre sahih. Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (54) Ebû Nuaym 

Hilyetu'l-Evliyâ (1/261) 
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ا َحَسَناِتهِ  َصِحيَفةُ  تُْطَوى ثُمَّ  الَيْومَ  َلَك  َوأَْغِفُرَها ارُ  أَوِ  اْلَخُرونَ  َوأَمَّ   الُكفَّ
 َلْعَنةُ  أََلَ  ِهمْ َرب ِ  َعَلى َكَذبُوا الَِّذينَ  َهُؤَلَءِ } اْلَْشَهادِ  ُرُءوِس  َعَلى َفُيَناَدى

 {الظَّاِلِمينَ  َعَلى اَّللَِّ 

 “Mü’min kul rabbine öyle yakınlaştırılır ki, örtüsünü üzerine 
koyar, günahlarını kuluna itiraf ettirir.  

“Şu filanca günahını biliyor musun?” diye sorar. O kul da: 
“Biliyorum” diye cevaplar sonra iki kere: “Biliyorum, ey Rabbim!” der. 
Allah Teâlâ da:  

“Onu dünyada iken örttüm ve seni bugün bağışladım” diye 
buyurur. Sonra da iyilikleri bulunduran sahifesi ortaya açılır. Başkalarına 
yahut kâfirlere gelince, onlar için şahit olanların önderleri:  

“Bunlar rableri hakkında yalan söyleyen kimselerdir, Allah’ın 
lâneti zalimlerin üzerine olsun” (Hud 18) diye seslenir”463 

Kurtubî dedi ki: “Bu günahların hangileri olduğu hususunda ihtilaf edildi. 
Denildi ki: kalbinin hatırlayamayıp farkında olmadan kazancına giren şeylerdir. 
İbn Cerir, en-Nehhas ve birçok kimse bu hadisi, şu ayetin tefsiri olarak 
değerlendirmişlerdir: 

ُ  ِبهِ  يَُحاِسْبُكمْ  تُْخُفوهُ  أَوْ  أَْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َوِإنْ   اَّللَّ

“Nefislerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla 
hesaba çeker” (Bakara 284) Buna göre ayet nesh edilmiş değildir. 

Yine denildi ki; bunlar büyük günahlar işlenmesi sebebiyle örtülen küçük 
günahlardır. Yine denildi ki: Allah ile kul arasında kalan büyük günahlardır. 
Yine denildi ki; tevbe edilen günahlardır.” 

                                                

463 Sahih. Buhârî (4685, 6070, 7514) 
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Allah’ın Konuşmayacağı Kimseler 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ُ  أَْنَزَل  َما َيْكُتُمونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ   َقِليالا  َثَمناا ِبهِ  َوَيْشَتُرونَ  اْلِكَتاِب  ِمنَ  اَّللَّ
ُمُهمُ  َوََل  النَّارَ  ِإَلَّ  بُطُوِنِهمْ  ِفي َيْأُكُلونَ  َما أُوَلِئَك  ُ  يَُكل ِ  اَّللَّ

“Muhakkak ki Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip, ona karşı 
az bir değer satın alanlar var ya; işte onların yedikleri karınlarında 
ateşten başka bir şey değildir. Allah onlarla konuşmayacaktır.” (Bakara 
174) 

865- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُمُهمُ  ََل  َثاَلث   يِهمْ  َوََل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اَّللُ  يَُكل ِ  أَِليم   َعَذاب   َوَلُهمْ  يَُزك ِ
ِبيلِ  اْبنِ  ِمنَ  َيْمَنُعهُ  ِباْلَفاَلةِ  َماءٍ  َفْضلِ  َعَلى َرُجل   ا َباَيعَ  ُجل  َورَ  السَّ  ََل  ِإَماما
 َيِف َوَرُجل   َلمْ  ِمْنَها يُْعِطهِ  َلمْ  َوِإنْ  َوَفى ِمْنَها أَْعَطاهُ  َفِإنْ  ِلُدْنَيا ِإَلَّ  يَُباِيُعهُ 
َقهُ  َوَكَذا ِبَكَذا َْلََخَذَها ِباَّللِ  َلهُ  َفَحَلَف  اْلَعْصرِ  َبْعدَ  ِبِسْلَعةٍ  َرُجالا  َباَيعَ   َفَصدَّ
 َذِلَك  رِ َغيْ  َعَلى َوُهوَ 

“Şu üç kişiyle Allah kıyamet gününde konuşmaz ve temize 

çıkarmaz. Onlara can yakıcı azap vardır: Bunlar: kırda fazla suyu olup da 

onu yolcuya vermeyen, bir büyüğe yalnız dünyalık için bey'at eden, 

dünyalık verirse sözünde duran, vermezse durmayan kimse ve ikindiden 

sonra bir kimseye bir mal satarak, öyle olmadığı halde: “o malı kendim 

şu kadara aldım” diye Allah'a yemin eden ve müşteriyi inandıran 
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kimsedir.”464 

866- Muslim, Ebu Zerr radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُمُهمُ  ََل  َثاَلَثة   يِهمْ  َوََل  ِإَلْيِهمْ  َيْنظُرُ  َوََل  َياَمةِ اْلقِ  َيْومَ  اَّللُ  يَُكل ِ  َوَلُهمْ  يَُزك ِ
ُق  ْلَمنَّانُ َوا اْلُمْسِبُل  أَِليم   َعَذاب    اْلَكاِذِب  ِباْلَحِلِف  ِسْلَعَتهُ  َواْلُمَنف ِ

“Allah kıyamet gününde şu üçüyle konuşmaz, onlara nazar etmez 

ve onları temizlemez. Onlara acı bir azap vardır. (Elbisesini kibirle 

sarkıtan) musbil, yaptığı iyiliği başa kakan (mennan) ve sermayesi yalan 

üzerine yemin etmek olan münafık.”465 

867- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

ُمُهمُ  ََل  َثاَلَثة   يِهمْ  َوََل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اَّللُ  يَُكل ِ  َوَلُهمْ  ِإَلْيِهمْ  َيْنظُرُ  َوََل  يَُزك ِ
اب   َوَمِلك   َزانٍ  َشْيخ   أَِليم   َعَذاب    ُمْسَتْكِبر   َوَعاِئل   َكذَّ

“Kıyamet gününde Allah şu üç kimseyle konuşmaz, onları temize 
çıkarmaz, onlara bakmaz ve onlar can yakıcı bir azap vardır: Zina eden 
yaşlı kimse, yalan söyleyen yönetici ve kibirlenen yoksul kimse.”466 

868- Taberânî sahih isnadla Selman radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 ُمْسَتْكِبر   َوَعاِئل   َزانٍ  أَُشْيِمط   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِإَلْيِهمْ  اَّللُ  َيْنظُرُ  ََل  َثاَلَثة  

                                                

464 Sahih. Buhârî (2358, 2369, 2672, 7212, 7446) Muslim (108) 
465 Sahih. Muslim (106) 
466 Sahih. Muslim (107) 
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 ِبَيِميِنهِ  ِإَلَّ  َيِبيعُ  َوََل  ِبَيِميِنهِ  ِإَلَّ  َيْشَتِري ََل  ِبَضاَعةا  اَّللَ  َجَعَل  َوَرُجل  

“Kıyamet gününde Allah şu üç kimseyle konuşmaz, onları temize 
çıkarmaz ve onlara can yakıcı azap vardır: saçı ağarmış olduğu halde 
zina eden kimse, kibirlenen fakir ve Allah’ın kendisine sermaye nasip 
edip de malı ancak yeminle satın alan ve ancak yeminle satan 
kimsedir.”467 

869- Ahmed ve Taberânî ceyyid isnad ile Muaz b. Cebel radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

َعَفةِ  أُوِلي َعنْ  َفاْحَتَجَب  َشْيئاا النَّاِس  أَْمرِ  ِمنْ  َوِلَي  َمنْ   اَجةِ َواْلحَ  الضَّ
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َعْنهُ  اَّللُ  اْحَتَجَب 

“Kim insanların işlerinde görevlendirilir de zayıf ve ihtiyaç sahibi 
kimselerden perdelenirse, Allah da kıyamet günde ondan perdelenir.”468 

Ebû Dâvûd, Tirmizî ve sahih kaydıyla Hâkim, Amr b. Murre el-Cuhenî 
radiyallahu anh’den benzerini rivayet ettiler.469 

Kurtubî dedi ki: “Hesap anında Allah mü’minlere ikram olarak onlarla 
arada tercüman olmaksızın konuşur. Kafirlerle konuşmaz, bilakis onlara bir 
aşağılama olması ve ikram ehlinden ayrılmaları için melekler hesaba 

                                                

467 Muslim'in şartına göre sahih. Taberânî (6/246) Taberânî Evsat (5/367) 
Taberânî Sagir (821) Ebu Ali es-Savvaf Fevaid (el yazma no:113) İbn Nukta et-Takyid 
(s.72) Beyhakî Şuab (4/220) el-Elbani es-Sahiha (3461) 

468 Sahih ligayrihi. Ahmed (5/238) Taberânî (20/152) İbnu’l-Ca’d Musned (2309) 
Ebu Ali İbn Şazan Fevaid (el yazma no:103) 

469 Buhârî'nin şartına göre sahih. Ahmed (4/231) Tirmizî (1332) Ebû Dâvûd 
(2948) Abd b. Humeyd (286) Ebû Ya'lâ (3/135) Taberânî (22/331) Hâkim (4/106) İbn 
Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (2317) Dulabî Kuna (1/54) Ebu Nuaym Marife (6990) 
İbn Kani Mu’cem (1/225) Beyhakî (10/101) Ebu’l-Ganaim en-Nerisi Kadau’l-Havaic 
(14) 
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çekerler.” 

İnce Hesaba Çekilen Helak Olur 

 870- Buhârî ve Muslim, Aişe radiyallahu anha’dan rivayet ediyorlar: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َب  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُحوِسَب  َمنْ   َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللُ  َقاَل  َقدْ  أََلْيَس  َفُقْلُت  ُعذ ِ
ا ِحَساباا يَُحاَسُب  َفَسْوَف }  َذاكِ  ِإنََّما اْلِحَساُب  َذاكِ  َلْيَس  َفَقاَل  ؟{َيِسيرا

َب  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلِحَساَب  نُوِقَش  َمنْ  اْلَعْرُض   ُعذ ِ

“Kıyamet gününde hesaba çekilen azap görür.” Bunun üzerine dedim 
ki: 

“Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuyor mu: “Sonra kolay bir hesaba 
çekilir” (İnşikak 8) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Bu hesap değildir. Buradaki sadece arzdır. Kıyamet gününde kim 
ince hesaba çekilirse azap olunur.”470 

871- Ahmed, İbn Cerir (et-Taberî) ve sahih kaydıyla Hâkim, sahih bir 
isnad ile Aişe radiyallahu anha’dan şöyle dediğini rivayet ettiler: “Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in namazlarından birinde şöyle dediğini işittim: 

ا ِحَساباا َحاِسْبِني اللَُّهمَّ  ا َيِسيرا  َما اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا ُقْلُت  اْنَصَرَف  َفَلمَّ
 نُوِقَش  َمنْ  ِإنَّهُ  َعْنهُ  َلهُ  َوَيَتَجاَوزُ  ِكَتاِبهِ  ِفي َيْنظُرُ  َقاَل  اْلَيِسيرُ  اْلِحَساُب 
رُ  اْلُمْؤِمنَ  يُِصيُب  َما َوُكلُّ  َهَلَك  َعاِئَشةُ  َيا َيْوَمِئذٍ  اْلِحَساَب  ُ  يَُكف ِ  َعْنهُ  ِبهِ  اَّللَّ

                                                

470 Sahih. Buhârî (4939, 6537) Muslim (2876) 
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ْوَكةُ  َحتَّى  َتُشوُكهُ  الشَّ

“Allah’ım beni kolay bir hesapla hesaba çek.” Namazı bitirince dedim 
ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Kolay hesap nedir?” Buyurdu ki: 

“Amel defterine bakılır ve ondan görmezden gelinir. Muhakkak ki o 
gün ince hesaba çekilen helak olur ey Aişe! Mü’mine isabet eden herşeyi 
Allah ona keffaret kılar. Hatta kendisine batan dikeni dahi.”471 

872- Tirmizî, Enes radiyallahu anh’den rivayet ediyor: Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َب   َمْن ُحوِسَب ُعذ ِ

“Hesaba çekilen azap görür.”472 

Kurtubi dedi ki: “Yani inceden inceye hesaba çekilen azap görür. Bu 
büyük küçük herşeyin sorgulanması ve müsamaha gösterilmemesidir.” 

873- Bezzar ve Taberânî, İbnu’z-Zubeyr radiyallahu anhuma’dan, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َهَلَك  اْلِحَساَب  نُوِقَش  َمنْ 

“Kim ince hesaba çekilirse helak olur.”473 

                                                

471 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (6/48, 185) İshak b. Rahuye (909) 
Hâkim (1/125, 385, 4/278, 623) İbn Huzeyme (849) İbn Hibbân (16/372) Taberî Tefsir 
(24/236) Taberânî Evsat (4/74) Ebû Ya'lâ (7/433) İbn Ebi Asım es-Sunne (885) 
Beyhakî Şuab (1/252) Abdulgani el-Makdisi Zikru’n-Nar (3) 

472 Hasen. Tirmizî (3338) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (7/26) 
473 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Bezzar (6/160) Taberânî (13/114) 

Taberânî Evsat (6/381) İbn Ebi Asım es-Sunne (886) İbn Kani Mu’cem (2/126) 
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874- Ahmed, Aişe radiyallahu anha’dan rivayet ediyor: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َقْبِرهِ  ِفي َعَمَلهُ  اْلُمْسِلمُ  َيَرى َلهُ  َفُيْغَفرَ  أََحد   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  يَُحاَسُب  ََل 
 يُْعَرُف { }َجان   َوََل  ِإْنس   َذْنِبهِ  َعنْ  يُْسأَلُ  ََل  َفَيْوَمِئذٍ } َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللُ  َوَيُقولُ 

 {ِبِسيَماُهمْ  اْلُمْجِرُمونَ 

“Kıyamet günü hesaba çekilen hiçkimse yoktur ki bağışlanmasın. 
Müslüman amelini kabrinde görür. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: 

“O gün ne insanlara ne cinlere günahı sorulmaz.” (Rahman 39) 
“Suçlular sîmâlarından tanınır.” (Rahman 41)”474 

876- İbnu’l-Mubarek Zühd’de ve Ahmed sahih isnad ile, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabından olan Muhammed b. Ebi Umeyra 
radiyallahu anh’den rivayet ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: 

ا أَنَّ  َلوْ  ا َيُموُت  َيْومِ  ِإَلى ُوِلدَ  َيْومِ  ِمنْ  َوْجِههِ  َعَلى َخرَّ  َعْبدا  ِفي َهَرما
َرهُ  اَّللَِّ  َطاَعةِ   َوالثََّواِب  اْْلَْجرِ  ِمنَ  َيْزَدادُ  َكْيَما ِزيدَ  أَنَّهُ  َوَلَودَّ  اْلَيْومَ  َذِلَك  َلَحقَّ

“Şayet bir kul doğduğu günden yaşlanıp da ölünceye kadar Allah’ın 
taatinde yüzü üzerine kapansa, o gün yaptıklarını hakir görecek, ecir ve 
sevaplarını daha da artırmış olmayı temenni edecektir.”475 

883- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 

                                                

474 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Vehb Tefsir (58) Ahmed (6/103) Esed b. 
Musa Zühd (75) 

475 Muslim'in şartına göre sahih. Abdullah b. el-Mubarek ez-Zuhd (34) Buhârî 
Tarih (1/15) Ahmed (4/185) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (1124) Ebû Nuaym 
Hilyetu'l-Evliyâ (5/133) 
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sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

َي  َلنْ  ا يَُنج ِ ِ؟ َرُسوَل  َيا أَْنَت  َوَلَ  َقالُوا َعَمُلهُ  ِمْنُكمْ  أََحدا  َوَلَ  َقاَل  اَّللَّ
َدِني أَنْ  ِإَلَّ  أََنا، ُ  َيَتَغمَّ  ِبَرْحَمةٍ  اَّللَّ

“Sizden hiçbiriniz ameliyle kurtulamaz.” Dediler ki: “Sende mi ey 
Allah’ın rasulü?” Buyurdu ki: 

“Ben de. Ancak Allah beni kendisinden bir rahmete daldırmıştır.”476 

885- Muslim, Cabir radiyallahu anh’den rivayet ediyor: “Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ا يُْدِخُل  ََل   ِإَلَّ  أََنا َوََل  النَّارِ  ِمنَ  يُِجيُرهُ  َوََل  اْلَجنَّةَ  َعَمُلهُ  ِمْنُكمْ  أََحدا
 اَّللِ  ِمنَ  ِبَرْحَمةٍ 

“Sizden hiçbiriniz cennete kendi ameliyle giremez ve cehennemden 
kurtulamaz. Ben de öyle. Ancak Allah’tan bir rahmetle.”477 

Bu konuda Ahmed; Ebu Said radiyallahu anh’den, Bezzar; Ebu Musa ve 
Şureyk b. Tarik radiyallahu anhuma’dan, Taberânî; Usame b. Şureyk yoluyla 
Şureyk’ten ve Esed b. Kurz radiyallahu anhumden hadis rivayet ettiler. Bu 
mesele, Allah Teâlâ’nın şu ayetine karşı sorunlu görülmüştür:  

 َتْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا

“Amel etmekte olduklarınıza karşılık cennete girin.” (Nahl 32) Buna 
şöyle cevap verilir: Ayet, cennette amellerle ulaşılan menziller hakkındadır. 
Zira cennetin dereceleri, amellerin farklılığına göre birbirinden farklıdır. 
Cennete girişin ve orada kalıcılığın aslı ise Allah’ın lütfu ve rahmeti iledir. 

                                                

476 Sahih. Buhârî (5673, 6463) Muslim (2816) 
477 Sahih. Muslim (2817) 
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Hadisin manası budur. 

887- Ahmed, Zühd’de Sabit el-Bunanî rahimehullah’ın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 َقاَل  ِبَعَمِلي اْجِزِني َرب ِ  ُدَعاِئهِ  ِفي َفَكانَ  َقاَل  َسَنةا  َسْبِعينَ  َرُجل   َتَعبَّدَ 
ا َسْبِعينَ  ِبَها َفَكانَ  اْلَجنَّةَ  َفأُْدِخَل  َفَماَت  ا َعاما  َفَقدِ  اْخُرجْ  َلهُ  ِقيَل  َوَفْت  َفَلمَّ

ْنَيا ِفي َكانَ  َشْيءٍ  أَيُّ  أَْمَرهُ  َفَقلََّب  َعَمَلَك  اْسَتْوَفْيَت   َنْفِسِه؟ ِفي أَْوَثَق  الدُّ
ْغَبةِ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّ  ُدَعاءِ  ِمنْ  َنْفِسهِ  ِفي أَْوَثَق  َشْيئاا َيِجدْ  َفَلمْ   َفأَْقَبَل  ِإَلْيهِ  َوالرَّ
ْنَيا ِفي َوأََنا َسِمْعُتَك  َرب ِ  َيا ُدَعاِئهِ  ِفي َيُقولُ   َفأَِقلِ  اْلَعَثَراِت  تُِقيُل  َوأَْنَت  الدُّ
 نَّةِ اْلجَ  ِفي َفُتِركَ  َعْثَرِتي اْلَيْومَ 

“Bir adam yetmiş sene ibadet etti. Duasında şöyle dedi: “Rabbim! 
Amelimin karşılığını ver.” Adam öldü ve cennete girdi. Orada yetmiş sene 
kaldı. Süre tamamlanınca ona: 

“Çık, amelinin karşılığını tamamen aldın” denildi. Adam, dünyada 
yaptıkları içerisinde en fazla güvendiği birşey aradı ve Allah Azze ve Celle’ye 
dua etmekten, O'na yönelmekten daha sağlam birşey bulamadı. Duasında 
şöyle demeye başladı: “Ey rabbim! Ben dünyada iken, senin zorlukları 
giderdiğini duydum. Bugün benim şu sıkıntımı gider!” Bunun üzerine cennette 
bırakıldı.”478 

888- İbn Merduye, Aişe radiyallahu anha’dan Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 اْلَجنَّةَ  َدَخَل  ِإَلَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َرُجل   يَُحاَسُب  ََل 

                                                

478 Hasen maktu. Ahmed ez-Zuhd (505) 
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“Kıyamet günü hesaba çekilen kişi mutlaka cennete girer.”479 

İbn Hacer dedi ki: “Bu hadisin zahiri önceki hadislere aykırı görünüyor. 
Araları şöyle bulunur: Azap görme ile cenete girme arasında çelişki yoktur. 
Çünkü tevhid ehli azap görse bile sonunda mutlaka cennete girecektir. Bu iki 
hadis mü’min hakkındadır. Cehennemde ebedî kalacak olan kâfirin hesaba 
çekilmeyeceğini açıklamaktadır.” 

Ameller İçin Sancak Dikilmesi 

889- Buhârî ve Muslim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 ُفالَنٍ  ْبنِ  ُفالَنِ  َغْدَرةُ  َهِذهِ  َفُيَقالُ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  ِلَواء   َلهُ  يُْنَصُب  الَغاِدرَ  ِإنَّ 

“Muhakkak ki hain için kıyamet gününde bir sancak dikilecek ve: 
“Dikkat edin! Bu falan oğlu filanın hainliğidir” denilecektir.”480 

890- Tayalisî ve İbn Mace, Amr b. Hamık radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُجُل  أَِمنَ  ِإَذا ُجَل  الرَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَغْدرِ  ِلَواءُ  َلهُ  ُرِفعَ  َقَتَلهُ  مَّ ثُ  َدِمهِ  َعَلى الرَّ

“Kişi bir kimseye kanı hakkında güvence verdikten sonra onu 
öldürürse muhakkak ki o kıyamet gününde bir hıyanet sancağı taşır.”481 

Kurtubi dedi ki: “Bu hadis ahirette insanların sancakları olacağına, bu 
sancaklardan kimisinin utanç verici, kimisinin de övgü ve şeref verici olduğuna 

                                                

479 Buhârî'nin şartına göre hasen. El-Lâlekai Şerhu Usuli İtikadi Ehli’s-Sunne 
(2214) 

480 Sahih. Buhârî (6178, 6966) Muslim (1735) 
481 Sahih. Tayalisi (1382) İbn Mâce (2688) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (8740) Ahmed 

(5/437) İbn Hibbân (13/320) Hâkim (4/393) Taberânî Evsat (8/211) Bezzar (6/283, 
285) Haraiti Mekarimu’l-Ahlak (179) Beyhakî (9/142)  
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delildir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:  

 ِبَيِدي اْلَحْمدِ  ِلَواءُ 

“Hamd ve kerem sancağı benim elimdedir”482 buyurmuştur.  

891- Ebu Hureyre radiyallahu anh’den gelen rivayette de: 

َعَراءِ  ِلَواءِ  َصاِحُب  اْلَقْيِس  اْمُرؤُ   النَّارِ  ِإَلى الشُّ

“İmriu’l-Kays şairlerin cehenneme giden sancağının sahibidir”483 
buyrulmuştur. Buna göre herhangi bir konuda imam olan, o işle tanınıp önder 
olan kimse için kendisiyle hayır ya da şerrin bilindiği bir sancak olacaktır. 
Salihler ve veliler için de kendilerinin tanındığı, dünyada meşhur olmasalar da 
onlara ikram olan sancaklar bulunacak olması mümkündür.”484 

Derim ki: Bu açıklamayı destekleyen rivayetler gelmiştir: 

894- Dineverî el-Mucalese’de İbn Abbas radiyallahu anhuma’nın şöyle 
dediğini rivayet etti: 

َبا ِْلِكلِ  ةِ اْلِقَيامَ  َيْومَ  يَُقالُ   ِلْلَحْرِب  ِساَلَحَك  ُخذْ  الر ِ

“Kıyamet gününde faiz yiyen kimseye şöyle denilir: “Savaş için silahını 
al.”485 

895- Taberânî ceyyid isnad ile Muaz b. Cebel radiyallahu anh’den, 

                                                

482 Sahih. Taberânî (13/166) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (9/454) İbn Ebi Asım es-
Sunne (793) İbn Ebi Asım el-Evail (78) el-Lalekai İtikad (1456) bkz.: el-Elbani es-
Sahiha (4/99-100) 

483 Çok zayıf. Ahmed (2/228) isnadında Ebu’l-Cehm el-Vasıtî çok zayıftır. 
484 Kurtubi Tezkira (1/341) 
485 Muslim'in şartına göre sahih. Taberî Tefsir (5/39, 52) İbn Ebî Hâtim Tefsir 

(2920) İbnu’l-Munzir Tefsir (52) Dineveri el-Mucalese (2767) 
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْنَيا ِفي َيُقومُ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما عَ  ِإَلَّ  َوِرَياءٍ  ُسْمَعةٍ  َمَقامَ  الدُّ  َعَلى ِبهِ  اَّللُ  َسمَّ
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَخاَلِئِق  ُرُءوِس 

“Herhangi bir kul dünyada riya (gösteriş) ve sum’a (işittirme) için 
bir makamda durursa mutlaka Allah onu kıyamet gününde mahlukatın 
başları üzerinden işittirir.”486 

Allah’ın Kıyamet Gününde Ayıpları Örtmesi 

899- Taberânî Evsat’ta, Alkame el-Muzenî’den, o da babasından, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُ  َسَترَ  َما ا َعْبدٍ  َلىعَ  اَّللَّ ْنَيا ِفي َذْنبا  اْْلِخَرةِ  ِفي َعَلْيهِ  َسَترَ  ِإَلَّ  الدُّ

“Allah Azze ve Celle dünyada bir kulun ayıbını örtmüşse mutlaka 
onu ahirette de örter.”487 

El-Gazali dedi ki: “Bu insanların ayıplarını örten mü’min kimse 
hakkındadır. Kendi nefsi hakkında da olabilir. İnsanların kötülükleri hakkında 
dilini hareket ettirmemiş, onların arkasından, işittikleri takdirde 
hoşlanmayacakları şeyleri zikretmemiştir. Kıyamet gününde, yaptıklarına bu 
şekilde karşılık bulması layıktır.” 

901- Taberânî, Ukbe b. Amir radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

486 Hasen ligayrihi. Taberânî (20/119) Bezzar (7/101) Taberânî Musnedu’ş-
Şamiyyin (1031) Fesevi Marife (1/141) İbn Ebi Asım Zühd (12) el-Elbani Sahihu’t-
Tergib (1332) 

487 Sahih ligayrihi. Taberânî Evsat (6/244) İbn Merduye İntika (36) İbn Adiy el-
Kamil (5/541) 
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َئةا  أَِخيهِ  ِمنْ  َعِلمَ  َمنْ   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َسَترَ  َفَسَتَرَها َسي ِ

“Kim bir kardeşinde kötülük bilir de onu örterse Allah da kıyamet 
gününde onun kötülüğünü örter.”488 

903- Ebû Dâvûd, İbn Mâce ve Hâkim Ebû Hureyre radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعْثَرَتُه َيْوَم اْلِقيَ  ا َعْثَرَتُه أََقاَلُه اَّللَّ  اَمةِ َمْن أََقاَل ُمْسِلما

“Satış akdinin kaldırılması hususunda kim bir müslümanın iste-
ğini kabul ederse Allah onun hatâsını kıyamet günü kaldırır.”489 

Uyarı:  

Kurtubi dedi ki: “Cinlerin ve insanların sorgulanması Allah Teâlâ’nın şu 
ayetinin kapsamındadır: 

ْنِس  اْلِجن ِ  َياَمْعَشرَ   ِمْنُكمْ  ُرُسل   َيْأِتُكمْ  أََلمْ  َواْْلِ

“Ey cinler ve insanlar topluluğu! Size içinizden bir rasul gelmedi 
mi?” (En’am 130)  

Eğer: “Kâfir rabbiyle karşılaşıp sorgulanacak mı?” denilirse, derim ki: 

                                                

488 Muslim'in şartına göre sahih. Taberânî (17/349, 19/439) Taberânî 
Musnedu’ş-Şamiyyin (3502) Ahmed (4/104) Hatib Esmau’l-Mubheme (1/64) Ebu Ali 
es-Savvaf Cüz (23) İbn Abdilber Camiu Beyani’l-İlm (567) Ebu Nuaym Marife (6060) 
İbn Asakir Tarih (58/55) 

489 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebû Dâvûd (3460) İbn Mâce 
(2199) İbn Hibbân (11/404, 405) Hâkim (2/52) Ebû Ya'lâ Mu’cem (326) Begavi 
Şerhu’s-Sunne (2117) Bezzar (16/76) el-Muhallisiyyat (2990) İbn Ebi’d-Dunya 
Kadau’l-Havaic (97) Hatib Tarih (8/195) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/345) Haraiti 
Mekarimu’l-Ahlak (370) Şeceri Emali (2514-16) İbn Bişran Emali (998) Beyhaki (6/27) 
Beyhaki Şuab (6/260, 314) İbn Asakir Tarihu Dımeşk (65/5) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-
Musned (1360) 
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evet, organların şahitliği babında geçen hadisler ve Allah Teâlâ’nın şu ayetleri 
bunu gösteriyor: 

 اْلُمْرَسِلينَ  َوَلَنْسأََلنَّ  ِإَلْيِهمْ  أُْرِسَل  الَِّذينَ  َفَلَنْسأََلنَّ 

“And olsun kendilerine rasul gönderdiklerimize de soracağız, 
gönderilen rasullere de soracağız” (A’raf 6) 

 َرب ِِهمْ  َعَلى ُوِقُفوا ِإذْ  َتَرى َوَلوْ 

“Rablerinin huzurunda durdurulduklarında onları bir görsen” 
(En’am 30) 

 َرب ِِهمْ  َعَلى يُْعَرُضونَ  أُوَلِئَك 

“İşte bunlar, Rablerine sunulacaklar” (Hud 18) 

ا َرب َِك  َعَلى َوُعِرُضوا  َصفًّ

“Ve hepsi sıra sıra rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır” (Kehf 48) 

 ِحَساَبُهمْ  َعَلْيَنا ِإنَّ  ثُمَّ  * ِإَياَبُهمْ  ِإَلْيَنا ِإنَّ 

“Şüphesiz dönüşleri yalnız bizedir. Sonra onları hesaba çekmek de 
elbette bize aittir” (Gaşiye 25, 26) 

ا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَلُيْسأَلُنَّ   َيْفَتُرونَ  َكانُوا َعمَّ

“Ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya 
çekileceklerdir.” (Ankebut 13) 

Allah Teâlâ’nın: 
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 َواْْلَْقَدامِ  ِبالنََّواِصي َفُيْؤَخذُ  ِبِسيَماُهمْ  اْلُمْجِرُمونَ  يُْعَرُف 

“Günahkârlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından 
yakalanırlar.” (Rahman 41) ayetine ve şu hadise gelince: 

 النَّارِ  ِمنَ  ُعنُق   َيْخُرجُ 

“Cehennemden bir boyun çıkar” Derim ki: “Bunlar kâfirlerden bir grup 
hakkındadır. Zira mü’minlerden bir taife cennete hesaba çekilmeden 
gireceklerdir. Aynı şekilde kâfirlerden de Allah’ın gazabına en yakın olanlar 
hesaba çekilmeden cehenneme gireceklerdir. Eğer: 

 َجان   َوََل  ِإْنس   َذْنِبهِ  َعنْ  يُْسأَلُ  ََل  َفَيْوَمِئذٍ 

“İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz” (Rahman 39) 
ayeti ve: 

 ِرُمونَ اْلُمجْ  ُذنُوِبِهمُ  َعنْ  يُْسأَلُ  َوََل 

“Günahkârlardan günahları sorulmaz.” (Kasas 78) ayeti, 
sorgulamaya dair ayetlere ve hadislere aykırıdır denilirse, yine: 

 َيْكُتُمونَ  َوََل 

“Gizleyemezler” (Nisa 42) ayetine ve: 

 ُمْشِرِكينَ  ُكنَّا َما َرب َِنا َواَّللَِّ 

“Rabbimiz olan Allah’a and olsun ki biz müşriklerden değildik!” 
(En’âm 23) ayetine ve onların inkarları üzerine organlarının şahitlik etmesine 
dair hadislere aykırıdır denilirse, şöyle cevap verilir: 
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İbn Abbas radiyallahu anhuma’nın dediği gibi kıyamette farklı yerler 
vardır. Bazısında sorgulama olur, bazısında olmaz, bazısında gizlerler, diğer 
bazısında gizleyemezler. Bazı sorgu tesbit için, bazısı kınama içindir. Bazısı 
da mazeret ve hüccetin ikamesi içindir. 

Yine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا ُعْمياا ُوُجوِهِهمْ  ىَعلَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَنْحُشُرُهمْ  ا َوبُْكما  َوُصمًّ

“Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzüstü 
haşrederiz” (İsra 97) Sağırlık ve dilsizlik, onların sorgulanmalarına, cevap 
vermelerine, inkar etmelerine ve kendi organlarını kınamalarına zıttır.  

Onların beş halleri vardır: 

Birincisi: Kabirlerinden dirilmeleri 

İkincisi: Sorgulanma yerine sevk edilmeleri 

Üçüncüsü: Hesaba çekilmeleri 

Dördüncüsü: Karşılık yurtlarına sevk edilmeleri 

Beşincisi: Orada kalmaları 

İlk üç hallerinde hisleri ve organları tamdır. Dördüncü hallerinde, geçen 
ayette olduğu gibi onlardan işitme, görme ve konuşma özellikleri alınır. Beşinci 
hallerinde ise başlangıç ve sonuç vardır. Başlangıçta cehenneme şahit 
olmaları için duyuları kendilerine iade edilir. Bundan sonrasında ise onlara 
yalanladıkları için orada azap vardır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 النَّارِ  َعَلى ُوِقُفوا ِإذْ  َتَرى َوَلوْ 

“Onları ateşin üstünde durdurulduklarında bir görsen” (En’âm 27) 

ل ِ  ِمنَ  َخاِشِعينَ  َعَلْيَها يُْعَرُضونَ  َوَتَراُهمْ   َخِفي ٍ  ْرٍف طَ  ِمنْ  َيْنظُُرونَ  الذُّ

“Onları, ona arz olunduklarında zilletten boyunlarını bükmüş, göz 
ucuyla gizlice baktıklarını görürsün” (Şura 45) 
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ة   َدَخَلْت  ُكلََّما  أُْخَتَها َلَعَنْت  أُمَّ

“Her ümmet girdikçe kardeşini lanetler.” (A’raf 38) 

 َخَزَنُتَها َسأََلُهمْ  َفْوج   ِفيَها أُْلِقَي  ُكلََّما

“İçine her bir grup atıldığında, bekçileri onlara sorar.” (Mulk 8) 

 َربَُّك  َعَلْيَنا ِلَيْقِض  َياَماِلُك  َوَناَدْوا

“Ey Malik! Rabbin hakkımızda hüküm versin” diye seslendiler.” 
(Zuhruf 77) ve daha başka ayetler. Ta ki onlara şöyle denilir: 

 تَُكل ُِمونِ  َوََل  ِفيَها اْخَسئُوا

“Alçalın orada ve konuşmayın!” (Mu’minun 108) böylece duyuları 
onlardan alınır.” 

Derim ki: “Bu cevap İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan gelmiştir: 

904- İbn Ebî Hâtim, Said b. Cubeyr rahimehullah yoluyla İbn Abbas 
radiyallahu anhuma’dan şöyle rivayet etti: 

 ُزْرقاا َيْوَمِئذٍ  اْلُمْجِرِمينَ  َوَنْحُشرُ  قوله أرأيت َفَقاَل  أََتاهُ  َرُجال أَنَّ 
 َوِفي ُزْرقاا َحال ِفي يكونُونَ  حاَلت فيه اْلِقَياَمة َيْوم ِإنَّ  َقاَل ُعْمياا  وأخري
ا َحال  ُعْميا

“Birisi İbn Abbas radiyallahu anhuma’ya geldi ve şöyle sordu: “Allah 
Teâlâ’nın: 

“Günahkârları, gözleri gömgök bir halde mahşerde toplarız” (Taha 
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102) ayeti ile diğer ayette: “Kör olarak” (İsra 97) buyrulmasına ne dersin?” İbn 
Abbas radiyallahu anhuma dedi ki: 

“Muhakkak ki kıyamet gününde değişik haller vardır. Bir halde gözleri 
gömgök iken iken diğer halde kör olarak haşredilirler.”490 

 905- Buhârî ve başkaları İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan şöyle 
rivayet ettiler: 

 َقالَ  َعَليَّ  ِلُف َتْختَ  أَْشَياءَ  الُقْرآنِ  ِفي أَِجدُ  ِإن ِي َعبَّاٍس  َِلْبنِ  َرُجل   َقاَل 
 َبْعٍض  َعَلى َبْعُضُهمْ  َوأَْقَبَل { }َيَتَساَءلُونَ  َوَلَ  َيْوَمِئذٍ  َبْيَنُهمْ  أَْنَساَب  َفالَ }

 َفَقاَل {  ُمْشِرِكينَ  ُكنَّا َما َرب َِنا َواَّللَِّ { }َحِديثاا اَّللََّ  َيْكُتُمونَ  َوَلَ { }َيَتَساَءلُونَ 
ُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبنُ  ا ُهَماَعنْ  اَّللَّ  َيْكُتُمونَ  َوََل { } ُمْشِرِكينَ  ُكنَّا َما}  َقْولُهُ  َوأَمَّ
ْخاَلِص  ِْلَْهلِ  َيْغِفرُ  اَّللََّ  َفِإنَّ { َحِديثاا اَّللََّ   اْلُمْشِرُكونَ  َفَيُقولُ  ُذنُوَبُهمْ  اْْلِ

 َفِعْندَ  أَْيِديِهمْ  َوَتْنِطُق  أَْفَواِهِهمْ  َعَلى َفُيْخَتمُ  ُمْشِرِكينَ  َنُكنْ  َلمْ  َنُقْل  َتَعاَلْوا
 َوَعَصُوا َكَفُروا الَِّذينَ  َيَودُّ }  َوِعْنَدهُ  َحِديثاا َيْكَتمُ  ََل  اَّللََّ  أَنَّ  ُعِرَف  َذِلَك 

ُسوَل  ى َلوْ  الرَّ ا {اْْلَْرُض  ِبِهمُ  تَُسوَّ  َيْوَمِئذٍ  َبْيَنُهمْ  أَْنَساَب  َفالَ } َقْولُهُ  َوأَمَّ
ُ  َقاَل  اْْلُوَلى النَّْفَخةِ  ِفي َبْيَنُهمْ  اَب أَْنَس  َفاَل { َيَتَساَءلُونَ  َوَلَ   َوُنِفخَ  َتَعاَلى اَّللَّ
ورِ  ِفي َمَواِت  ِفي َمنْ  َفَصِعَق  الصُّ ُ  َشاءَ  َمنْ  ِإَلَّ  اْْلَْرِض  ِفي َوَمنْ  السَّ  اَّللَّ
 َبْعُضُهمْ  َل أَْقبَ }  اْْلِخَرةِ  النَّْفَخةِ  ِفي ثُمَّ  َيَتَساَءلُونَ  َوََل  َذِلَك  ِعْندَ  أَْنَساَب  َفاَل 
  {َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  َعَلى

                                                

490 İbn Ebî Hâtim Tefsir (13522) 
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 “Bir adam ona dedi ki: “Ben Kur’ân’da ihtilaflı şeyler buluyorum. Allah 
Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

“Artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır; birbirlerini de arayıp 
sormazlar.” (Mu’minun 101) Yine şöyle buyurmuştur: 

“İşte o zaman, birbirlerine dönerek soracaklar.” (Saffat 50) 

“Allah’tan hiçbir haber de gizleyemezler.” (Nisa 42) 

“Rabbimiz olan Allah’a and olsun ki biz müşriklerden değildik!” 
(En’âm 23) İbn Abbas radiyallahu anhuma dedi ki: 

“Rabbimiz olan Allah’a and olsun ki biz müşriklerden değildik!”  
ayetine gelince; şüphesiz müşrikler kıyamet gününde Allah’ın ihlas ehlini 
günahlarını bağışladığını gördüklerinde:  

“Gelin de şirk koştuğumuzu inkâr edelim” derler ve inkâr ederler. Bunun 
üzerine ağızları mühürlenir. Elleri ve ayakları kendileri aleyhine şahitlik eder. 
Allah’tan hiçbir söz gizleyemezler. O zaman küfredenler ve rasullere isyan 
edenler yerle bir olmayı temenni edecekler. Şu ayete gelince: 

“Artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır; birbirlerini de arayıp 
sormazlar.” (Mu’minun 101)  

“Sûr'a üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere 
göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.” (Zümer 68) O zaman 
aralarında akrabalık bağları kalmaz ve birbirlerini de arayıp sormazlar: 

“Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa 
kalkmış bakıyorlar!” (Zümer 68) 

“Birbirlerine dönerek karşılıklı soru sorarlar:” (Tur 25)”491 

                                                

491 Buhârî'nin şartına göre sahih. Buhârî muallak olarak (6/127) Hâkim (2/336, 
428) Abdurrazzak Tefsir (588) İbnu’l-Munzir Tefsir (1791) Taberî Tefsir (7/43) İbn Ebî 
Hâtim Tefsir (7180) Taberânî (10/245) Fesevi Ma’rife (1/289) Hatib el-Fakih ve’l-
Mutefekkih (207) İbn Mende et-Tevhid (17) Beyhakî el-Esma ve’s-Sifat (809) İbn 
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907- Beyhakî, İbn Ebi Talha yoluyla İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan, 
“İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz” (Rahman 39) ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 َوَلِكنْ  ِمْنُهمْ  ِبَذِلَك  أَْعَلمُ  ِْلَنَّهُ  ؟َوَكَذا َكَذا َعِمْلُتمْ  َهْل  َيْسأَلُُهمْ  ََل 
 َوَكَذا؟ َكَذا َعِمْلُتمْ  ِلمَ  َلُهمْ  َيُقولُ 

“Allah onlara: “Şunu ve şunu yaptınız mı?” diye sormayacaktır. Zira 
Allah bunu onlardan daha iyi bilmektedir. Ancak onlara:  

“Şunu ve şunu niye yaptınız?” diye hesap soracaktır.”492 

Uyarı:  

en-Nesefî, Bahru’l-Kelam’da şöyle dedi: “Bil ki nebilere sorgulama 
olmaz. Aynı şekilde mü’minlerin çocukları, cennetle müjdelenen on sahabe de 
böyledir. Bu münakaşa olan hesaba çekilme hakkındadır. Ama arzdan ibaret 
olan hesaba gelince nebiler ve sahabelere şöyle denilir: “Şunu yaptın, senden 
bunu affettim” Münakaşa olan hesapta ise: “Neden şöyle yaptın?” denilir.” 

Güzel Ahlâkın Dereceleri Yükseltmesi 

910- Humeyd b. Zencuye, Zeyd b. Eslem rahimehullah’ın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 َوَغِني   َفِقير   ِفيهِ  َوَتآَخْوا اَّللَِّ  ِفي اْصطَُحُبوا َنَفرٍ  ِبَثَماِنَيةِ  يُْؤَتى أَنَّهُ  َبَلَغَنا
 َصاِحِبهِ  َعَلى َفُرِفعَ  َماِلهِ  ِفي َيْصَنعُ  َكانَ  امَ  ِفي َعِملٍ  َفْضُل  ِلْلَغِني ِ  َفُيوَجدُ 
 َلَك؟ َوَعِمْلَنا ِفيَك  اْصَطَحْبَنا َوِإنََّما َعَليَّ  َرَفْعَتهُ  ِلمَ  َرب ِ  َيا اْلَفِقيرُ  َفَيُقولُ 

                                                

Kudame Fevaid (3) 
492 Hasen. Taberî Tefsir (14/141) Sahifetu Ali b. Ebi Talha (1234) Beyhakî el-Ba’s 

ve’n-Nuşur (347) İbn Ebî Hâtim’den naklen; İbn Kesir (7/474) 
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؟ َعَمِلهِ  ِفي َلهُ  َتِجدُ  أَََل  َفَيُقولُ   َتِنيأَْعَطيْ  َلوْ  َعِلْمَت  َلَقدْ  َرب ِ  َيا َفَيُقولُ  َفْضالا
 َصَدَق  َفَيُقولُ  َلَك  َعِمَل  َما ِمْثَل  ِفيهِ  َلَك  َلَعِمْلُت  أَْعَطْيَتهُ  َما ِمْثَل  َماَلا 

ِحيحُ  َفُيْرَفعُ  َوَصِحيحٍ  ِبَمِريٍض  َويُْؤَتى ِبَصاِحِبهِ  أَْلِحُقوهُ   َعَمِلهِ  ِبَفْضلِ  الصَّ
؟ َرَفْعَتهُ  ِلمَ  اْلَمِريُض  َفَيُقولُ   َفَيُقولُ  َعَمِلهِ  ِفي َفْضالا  َلهُ  َوَجْدُت  َفَيُقولُ  َعَليَّ

 َصَدَق  َفَيُقولُ  َعِمَل  َكَما َلَك  َلَعِمْلُت  أََصَحْحَتِني َلوْ  َعِلْمَت  َلَقدْ  َرب ِ  َيا
 ِبَحَسنِ  َويُْؤَتى َذِلَك  ِمْثُل  َفَيُكونُ  َوَمْمُلوكٍ  ِبُحر ٍ  َفُيْؤَتى ِبَصاِحِبهِ  أَْلِحُقوهُ 
ي ِئِ  َعَلى اْلُخُلِق  اْلَحَسنُ  َفُيْرَفعُ  اْلُخُلِق  َوَسي ِئِ  اْلُخُلِق   َيا َفَيُقولُ  اْلُخُلِق  السَّ
 ا؟َواِحدا  َعَمالا  َلَك  َوَعِمْلَنا ِفيَك  اْصَطَحْبَنا َوِإنََّما َعَليَّ  َرَفْعَتهُ  ِلمَ  َرب ِ 

 َجَواباا َلهُ  َيِجدُ  َفاَل  ُخُلِقهِ  ِلُحْسنِ  َفَيُقولُ 

“Bize ulaştığına göre (kıyamet gününde) birbirleriyle Allah için 
arkadaşlık eden ve aralarında kardeşlik kuran sekiz kişi getirilir. Aralarında bir 
fakir bir de zengin vardır. Zengin olanın malıyla işledikleri sebebiyle ameli fazla 
gelir ve arkadaşından yüksel olur. Fakir der ki: 

“Ey rabbim! Onu neden benden yüksek kıldın. Biz ancak senin için 
arkadaşlık ettik ve senin için amel ettik.” Allah buyurur ki: “Onun malıyla 
işlediği fazladan ameli yok mu?” Fakir der ki: 

“Ey rabbim! Sen biliyorsun ki, şayet bana da ona verdiğin gibi mal vermiş 
olsaydın onun yaptıklarını ben de yapardım.” Allah buyurur ki: “Doğru 
söyledin.” Bunun üzerine o da arkadaşının yanına katılır. Bu gruptan biri hasta 
diğeri sıhhatli olan kişiler getirilir. Sıhhatli olan fazla ameliyle daha yüksekte 
olur. Hasta olan der ki: “Onu neden benden yukarıda kıldın?” Allah buyurur ki: 

“Onun ameli daha fazla değil mi?” Hasta der ki: “Ey rabbim! Sen 
biliyorsun ki, şayet beni sıhhatli kılsaydın ben de onun amel ettiği gibi amel 
ederdim.” Allah buyurur ki: “Doğru söyledin.” Bunun üzerine arkadaşının 
yanına katılır. Biri hür diğeri köle olan iki kişi getirilir. Bunlar da aynı şekilde 
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olur. Biri güzel ahlâklı, diğeri kötü ahlâklı iki kişi getirilir. Güzel ahlâklı olan, 
kötü ahlâklı olandan yukarıda kılınır. Bunun üzerine der ki: 

“Ey rabbim! Onu neden benden yukarıda kıldın? Biz ancak senin için 
arkadaşlık ettik ve senin için aynı amelleri işledik.” Allah buyurur ki: 

“Güzel ahlakı sebebiyle.” Bunun üzerine verecek bir cevap bulamaz.”493 

Mîzân 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َكانَ  َوِإنْ  َشْيئاا َنْفس   تُْظَلمُ  َفاَل  اْلِقَياَمةِ  ِلَيْومِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَواِزينَ  َوَنَضعُ 
ةٍ  ِمْثَقاَل   َحاِسِبينَ  ِبَنا َوَكَفى ِبَها أََتْيَنا َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّ

“Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, 
hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu 
getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz.” (Enbiya 47) 

 * اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َفأُوَلِئَك  َمَواِزينُهُ  َثُقَلْت  َفَمنْ  اْلَحقُّ  َيْوَمِئذٍ  َواْلَوْزنُ 
ْت  َوَمنْ   ِبآَياِتَنا َكانُوا َمابِ  أَْنُفَسُهمْ  َخِسُروا الَِّذينَ  َفأُوَلِئَك  َمَواِزينُهُ  َخفَّ

 َيْظِلُمونَ 

“O gün tartı haktır. Tartıları ağır gelenler var ya; işte onlar kurtuluşa 
erenlerdir. Kimin de tartısı hafif gelirse işte onlar ayetlerimize 
zulmettikleri için nefislerini hüsrana uğratanlardır.” (A’raf 8, 9) 

                                                

493 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Vehb el-Cami Fi’l-Hadis (217) 
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ا  َراِضَيةٍ  ِعيَشةٍ  ِفي َفُهوَ  * َمَواِزينُهُ  َثُقَلْت  نْ مَ  َفأَمَّ

“O zaman kimin tartıları ağır gelirse; Artık o, hoşnut olunan bir 
hayat içindedir” (Karia 6, 7) 

 911- Beyhakî, Şuab’da İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, o da Ömer 
b. el-Hattab radiyallahu anh’den, Cibril’in iman hakkındaki suali hakkındaki 
hadiste şu lafızla rivayet etmiştir: 

دُ  َيا يَماُن؟ َما ُمَحمَّ  َوُرُسِلهِ  َوُكُتِبهِ  َوَماَلِئَكِتهِ  ِباَّللَِّ  تُْؤِمنَ  أَنْ  َقاَل  اْْلِ
 ِباْلَقَدرِ  َوتُْؤِمنَ  ْلَمْوِت ا َبْعدَ  ِباْلَبْعِث  َوتُْؤِمنَ  َواْلِميَزانِ  َوالنَّارِ  ِباْلَجنَّةِ  َوتُْؤِمنَ 
هِ  َخْيِرهِ  ؟ َفأََنا َذِلَك  َفَعْلُت  َفِإَذا َقاَل  َوَشر ِ  َصَدْقَت  َقاَل  َنَعمْ  َقاَل  ُمْؤِمن 

“Ey Muhammed! İman nedir?” Dedi ki: “Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına, rasullerine, cennete, cehenneme, mizana iman etmen, 
öldükten sonra dirilmeye iman etmen ve hayrı ve şerriyle kadere iman 
etmendir.” Dedi ki: 

”Bunu yaptığımda ben bir mü’min miyim?” Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem:  

“Evet” dedi. O da: “Doğru söyledin” dedi.”494 

912- Hâkim, el-Mustedrek’te Muslim’in şartına göre sahihleyerek 
Selmân radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet etti: 

َماَواُت  ِفيهِ  ُوِزنَ  َفَلوْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلِميَزانُ  يُوَضعُ   َواْْلَْرُض  السَّ

                                                

494 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Mende el-İman (13-14) İbn 
Hibbân (1/397) İbn Huzeyme (1) el-Lalekai İtikad (2180) Beyhakî (4/350) Beyhakî 
Şuab (274) Beyhakî el-Medhal (315) Beyhakî el-Ba’s (364) 
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ُ  َفَيُقولُ  َهَذا؟ نُ َيزِ  ِلَمنْ  َرب ِ  َيا اْلَماَلِئَكةُ  َفَتُقولُ  َلَوِسَعْت   ِلَمنْ  َتَعاَلى اَّللَّ
 ِعَباَدِتَك  َحقَّ  َعَبْدَناكَ  َما ُسْبَحاَنَك  اْلَماَلِئَكةُ  َفَتُقولُ  ِقيَخلْ  ِمنْ  ِشْئُت 

َراطُ  َويُوَضعُ   َهَذا؟ َعَلى تُِجيزُ  َمنْ  اْلَماَلِئَكةُ  َفَتُقولُ  اْلُموَسى َحدَّ  ِمْثَل  الص ِ
 ِعَباَدِتَك  َحقَّ  َعَبْدَناكَ  َما ُسْبَحاَنَك  َفَيُقولُ  َخْلِقي ِمنْ  ِشْئَت  َمنْ  َفَيُقولُ 

“Kıyamet gününde mizan konulur. Şayet onda gökler ve yer tartılsa 
onları kuşatırdı. Melekler derler ki: “Ya rab! Bunda kimler tartılacak?” 
Allah Teâlâ şöyle buyurur:  

“Halkımdan dilediğim kimseler içindir.” Melekler: “Sen 
noksanlardan münezzehsin. Sana hakkıyla ibadet edemedik” derler. 
Ustura gibi keskin olan sırat konulur. Melekler: “Bundan kimler 
geçecek?” derler. Allah Teâlâ:  

“Halkımdan dilediklerim” buyurur. Bunun üzerine melekler yine: 
“Sen noksanlardan münezzehsin. Sana hakkıyla ibadet edemedik” 
derler.”495 

913- İbnu’l-Mubarek Zühd’de ve Âcurrî eş-Şeria’da Selman radiyallahu 
anh’den mevkuf olarak rivayet ettiler.496 

921- Ahmed ez-Zuhd’de İbn Mes’ud radiyallahu anh’ın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 اْلِجَدالِ  أََشدَّ  َفَيَتَجاَدلُونَ  اْلِميَزانِ  ِإَلى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبالنَّاِس  يُْؤَتى

                                                

495 Sahih. Hâkim (4/629) el-Elbani es-Sahiha (941) 
496 Muslim'in şartına göre sahih. Ebu’l-Kasım el-Hurafî Emali (15) İbn Ebî Şeybe 

(7/59) Acurrî eş-Şeria (382) İbn Ebi Zemeneyn Usulu’s-Sunne (165) Esed b. Musa 
ez-Zuhd (43) el-Lalekai İtikad (2208, 2221) İbnu’l-A’rabî Mu’cem (1827) Ebu’l-Kasım 
el-Masisî Hadisu Ebi’l-Fevaris es-Sabuni ve Gayrih (el yazma no: 185) el-Esbehani 
el-Hucce (304) el-A’lâî İsaretu’l-Fevaid (89) 
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“Kıyamet gününde insanlar mizana getilirilirler ve en şiddetli tartışmayı 
yaparlar.”497 

922- Beyhakî şu lafızla rivayet etti: 

 وِزَحام   َتَجاُدل   الِميَزان ِعند ِللنَّاِس 

“İnsanlar mizanın yanında tartışma ve izdiham yaparlar.”498 

925- Ebu Nuaym, Vehb b. Munebbih rahimehullah’ın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

ا ِبَعْبدٍ  اَّللُ  أََرادَ  َوِإَذا اِتيُمَهاَخوَ  اْْلَْعَمالِ  ِمنَ  يُوَزنُ  ِإنََّما  َلهُ  َخَتمَ  َخْيرا
ا ِبهِ  أََرادَ  َوِإَذا َمِلهِ عَ  ِبَخْيرِ   َعَمِلهِ  ِبَشر ِ  َلهُ  َخَتمَ  َشرًّ

“Ameller ancak sonuçlarına göre tartılır. Allah bir kul hakkında hayır 
dilerse onu hayırlı ameli üzerine sonuçlandırır. Onun hakkında şer dilerse kötü 
ameli üzerine sonuçlandırır.”499 

928- Tirmizî hasen kaydıyla ve Beyhakî Enes radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: 

ُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َسأَْلُت   َفَقاَل  الِقَياَمةِ  َيْومَ  ِلي َيْشَفعَ  أَنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
َل  ياْطُلْبنِ  َقاَل  أَْطُلُبَك؟ َفأَْينَ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا ُقْلُت  َقاَل  َفاِعل   أََنا  َتْطُلُبِني َما أَوَّ

َراطِ  َعَلى َراِط؟ َعَلى أَْلَقَك  َلمْ  َفِإنْ  ُقْلُت  َقاَل  الص ِ  ِعْندَ  َفاْطُلْبِني َقاَل  الص ِ

                                                

497 Sahih mevkuf. İbnu’l-Mukri Mu’cem (1277) İbn Ebî Şeybe (7/59) Dineveri el-
Mucalese (10) 

498 Sahih mevkuf. Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (368) 
499 Sahih maktu. Abdurrazzak Tefsir (1867, 1989) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 

(4/33) 
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 َفِإن ِي الَحْوِض  ِعْندَ  َفاْطُلْبِني َقاَل  الِميَزاِن؟ ِعْندَ  أَْلَقَك  َلمْ  َفِإنْ  ُقْلُت  الِميَزانِ 
 َمَواِطنَ ال الثَّاَلَث  َهِذهِ  أُْخِطئُ  ََل 

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den kıyamet gününde bana şefaat 

etmesini istedim. Dedi ki: 

“Bunu yapacağım.” Ben: “Ey Allah’ın rasulü! Seni nerede arayayım?” 
dedim. Buyurdu ki:  

“Beni ilk arayacağın yer sırat olsun.” Ben: “Eğer seninle sıratta 
karşılaşamazsak?” dedim.  

“Beni mizanın yanında ara” buyurdu. Ben: “Eğer mizanın yanında 
karşılaşamazsak?” dedim. Buyurdu ki:  

“Beni Havz’ın yanında ara. Muhakkak ki ben bu üç yerden birinde 
olurum.”500 

Derim ki: Bu hadis mizanın sırattan sonra olduğuna ve havzın da 
mizandan sonra olduğuna delalet etmektedir. 

930- el-Âcurrî, Aişe radiyallahu anha’dan şöyle dediğini rivayet etti: 

ا َقاَل  اْلِقَياَمِة؟ َيْومَ  َحِبيَبهُ  اْلَحِبيُب  َيْذُكرُ  َهْل  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا ُقْلُت   أَمَّ
ا َفاَل  َثاَلٍث  ِعْندَ  ا َفاَل  َيِخفَّ  أَوْ  َيِميَل  َحتَّى ْلِميَزانِ ا ِعْندَ  أَمَّ  اْلُكُتِب  ِعْندَ  َوأَمَّ
ا َفاَل  ِبِشَماِلهِ  أَوْ  ِبَيِميِنهِ  اْلِكَتاَب  يُْعَطى َحتَّى  النَّارِ  ِمنَ  ُعنُق   َيْخُرجُ  ِحينَ  َوأَمَّ
ْلُت  اْلُعنُُق  َذِلَك  َفَيُقولُ  ْلُت  ِبَثاَلَثةٍ  ُوك ِ َعى ِبالَِّذي ُوك ِ ا اَّللَِّ  عَ مَ  ادَّ  آَخرَ  ِإَلها

                                                

500 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizî (2433) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare 
(7/246) Ahmed (3/178) el-Lalekai İtikad (2220) İbn Asakir Tarih (9/360) el-Elbani es-
Sahiha (2630) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned (31) 
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ْلُت  ارٍ  ِبُكل ِ  َوُوك ِ رٍ  َوِبُكل ِ  َعِنيدٍ  َجبَّ  اْلِحَساِب  ِبَيْومِ  يُْؤِمنُ  ََل  ُمَتَكب ِ

“Dedim ki: “Ey Allah’ın rasulü! Seven sevdiğini kıyamet gününde hatırlar 
mı?” Buyurdu ki: 

“Üç yerde hatırlamaz: Mizanın yanında ameller tartılırken terazinin 
ağır mı yoksa hafif mi geldiğini öğreninceye kadar hatırlamaz. Amel 
defterlerinin yanında defterinin sağından mı yoksa solundan mı 
verileceğini öğreninceye kadar hatırlamaz. Cehennemden bir boyun 
çıktığı zaman der ki:  

“Üç tür kimseyle görevlendirildim. Allah ile beraber başka bir ilaha 
dua edip seslenen kimse için görevlendirildim. Her inatçı zorba için ve 
hesap gününe iman etmeyen her kibirli kimse için görevlendirildim.”501 

931- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُجُل اْلَعِظيمُ  ِميُن َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ِإنَُّه َلَيْأِتي الرَّ اَّلِل َجَناَح ََل َيِزُن ِعْنَد  السَّ
 اْقَرُءوا َفاَل نُِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزناا َبُعوَضةٍ 

“Kıyamet gününde semiz, iri bir adam gelecek. Fakat Allah katında 

bir sivrisineğin kanadı kadar ağırlığı olmayacaktır. “Bir de onlar için 

Kıyâmet gününde tartı dikmeyiz” (Kehf 105) âyetini okuyun.”502 

933- Ebu Nuaym, Ubeyd b. Umeyr rahimehullah’ın “el-Utull (kaba 

kimse)” (Kalem 13) kavli hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

ِديدُ  اْلَقِويُّ  ُهوَ  اْلُعُتلُّ  ُروُب  اْْلَُكولُ  الشَّ  َفاَل  اْلِميَزانِ  ِفي يُوَضعُ  الشَّ
                                                

501 Muslim'in şartına göre sahih. Acurri eş-Şeria (905) Ahmed (6/101, 110) Ebu 
Bekr eş-Şafii el-Gaylaniyyat (911) Ebû Dâvûd (4755) Hâkim (4/622) İshak b. Rahuye 
(1349) Beyhakî İtikad (s.210) 

502 Sahih. Buhârî (4729) Muslim (2785) 
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ا َسْبِعينَ  َلِئَك أُو ِمنْ  اْلَمَلُك  َيْدَفعُ  ُشَعْيَرةا  َيِزنُ   النَّارِ  ِفي َواِحَدةا  َدْفَعةا  أَْلفا

“O çok kuvvetli, çok yiyip içen bir kimsedir. Mizana konduğunda arpa 
ağırlığı kadar gelmez. Melek o yetmiş bin kişi içinden onu tek seferde alıp 
cehenneme atar.”503 

934- Muslim, Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْنَيا ِفي ِبَها ُيْعَطى َحَسَنةا  ُمْؤِمناا َيْظِلمُ  ََل  اَّللَ  ِإنَّ   ِفي ِبَها َويُْجَزى الدُّ
ا اْْلِخَرةِ  ْنَيا ِفي َّلِلَِّ  ِبَها َعِمَل  َما ِبَحَسَناِت  َفُيْطَعمُ  اْلَكاِفرُ  َوأَمَّ  ِإَذا َحتَّى الدُّ
 ِبَها يُْجَزى ة  َحَسنَ  َلهُ  َتُكنْ  َلمْ  اْْلِخَرةِ  ِإَلى أَْفَضى

“Muhakkak ki, Allah hiç bir mü'mine işlediği hayrı mükâfatsız bırak-
maz. O hayr sebebiyle hem dünyada dilediği verilir, hem de âhirette mü-
kâfatlandırılır. Kâfire gelince dünyada Allah için yaptığı hayırlar karşılı-
ğında ona rızık verilir. Ahirete vardığında ise onun kendisi ile 
mükâfatlandırılacağı bir hayrı olmaz.”504 

938- Tirmizî, İbn Mace, İbn Hibbân ve Beyhakî Şuabu’l-İman’da Ebu 
Said b. Ebi Fudale radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ِلينَ  اَّللُ  َجَمعَ  ِإَذا  َناَدى ِفيهِ  َرْيَب  ََل  ِلَيْومٍ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َواْْلِخِرينَ  اْْلَوَّ
ا َّلِلَِّ  َعَمُلهُ  َعِملٍ  ِفي أَْشَركَ  َكانَ  َمنْ  ُمَنادٍ   َغْيرِ  ِعْندِ  ِمنْ  َثَواَبهُ  َفْلَيْطُلْب  أََحدا
َرَكاءِ ال أَْغَنى اَّللَ  َفِإنَّ  اَّللِ  ْركِ  َعنِ  شُّ  الش ِ

                                                

503 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberî Tefsir (23/161) Acurri eş-
Şeria (904) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (3/270) 

504 Sahih. Muslim (2808) 
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“Allah öncekileri ve sonrakileri kendisinde şüphe olmayan kıyamet 
gününde topladığı zaman bir munadi şöyle seslenir: 

“Kim Allah için yaptığı amelinde bir kimseyi ortak koşmuşsa 
karşılığını ondan istesin. Muhakkak ki Allah ortaklar içinde şirkten en 
müstağni olanıdır.”505 

940- el-Esbehanî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْرك اتَّقوا ْركُ  َوَما َقالُوا اْلَْصَغر الش ِ َياء َقاَل  اْلَْصَغُر؟ الش ِ  َيْوم الر ِ
 ِفي ُتَراُءونَ  ُكْنُتمْ  الَِّذينَ  ِإَلى اْذَهُبوا َيُقولُ  ِبأَْعَماِلِهمِ  اْلِعَبادَ  اَّلل ييَُجازِ 
ْنَيا ا ِعْنَدُهمْ  تصيبون اْنظُُروا َهل الدُّ  َخْيرا

 “Küçük şirkten sakının.” Dediler ki: “Küçük şirk nedir?” Buyurdu ki: 

“Riyadır. Allah, kullara amellerinin karşılığını vereceği günde 
buyurur ki: 

“Dünyada gösteriş yaptığınız kimselere gidin, bakın onların 
yanında hayırlı karşılık bulabilecek misiniz?”506 

941- Esbehani ceyyid isnadla ve İbn Ebi'd-Dunyâ ez-Zuhd’de Mahmud 
b. Lebid radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ْركَ  َعَلْيُكمُ  أََخاُف  َما أَْخَوَف  ِإنَّ   َوَما اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا َقاُلوا اْلَْصَغرَ  الش ِ
                                                

505 Hasen. Ahmed (3/466) Buhârî Tarih (9/36) Tirmizî (3154) İbn Mâce (4203) İbn 
Hibbân (2/130, 16/340) Taberânî (22/307) Vahidi el-Vesit (584) Ebu Ahmed el-Hâkim 
el-Esami ve’l-Kuna (5/109) Dulabî el-Kuna (209) Ebu Nuaym Marife (6820) İbn Mende 
Marifetu’s-Sahabe (s.884) Beyhakî Şuabu’l-İman (5/330) Ebu Muhammed ed-Darrab 
Zemmu’r-Riya (2) İbn Asakir Tarih (66/262, 263, 266) 

506 Muslim'in şartına göre sahih. İsmail el-Esbehani et-Tergib ve’t-Terhib (120) 
Sa’lebi el-Keşfu ve’l-Beyan (6/203) 
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ْركُ  َياءُ  َقاَل  اْلَْصَغرُ  الش ِ ُ  َيُقولُ  الر ِ  القيامة يوم ذلك ْلصحاب وجل عز اَّللَّ
ْنَيا ِفي تَُراُءونَ  ُكْنُتم الَِّذينَ  إلى اْذَهُبوا ْعَماِلِهمُ ِبأَ  الناس َجاِزي إذا  الدُّ

 َجَزاءا  ِعْنَدُهمْ  َتِجُدونَ  َهْل  َفاْنظُُروا

“Muhakkak ki sizin hakkınızda korktuğum şeylerin en korkuncu 
küçük şirktir.” Dediler ki: “Ey Allah’ın rasulü! Küçük şirk nedir?” Rasûlullah 
sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Riyâdır. Şüphesiz Allah Azze ve Celle kıyamet günü gösteriş 
yapanlara, insanlara amellerinin karşılıkları verildiği zaman şöyle 
buyurur:  

“Dünyada riyâ/gösteriş yaptığınız kimselere gidin, onların yanında 
karşılık bulabilecek misiniz bakın!”507 

942- Beyhakî Şuab’da İbn Abbas radiyallahu anhuma’nın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

ْنَيا ِفي ِبَشْيءٍ  َراَءى َمنْ   َوَقاَل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِإَلْيهِ  اَّللُ  َوَكَلهُ  َعَملٍ  ِمنْ  الدُّ
 َشْيئاا؟ َعْنَك  يُْغِني َهْل  اْنظُرْ 

“Kim dünyada amelinden bir şeyi gösteriş yaparsa Allah onu kıyamet 
gününde kendisine bırakır ve der ki: “Bak, sana bir faydası oldu mu?”508 

Mizanın Ağır Gelmesini Sağlayan Ameller 

943- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 

                                                

507 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebu Muhammed ed-Darrab 
Zemmu’r-Riya (12, 31) Begavi Şerhu’s-Sunne (4135) Ahmed (5/428, 429) Taberânî 
(4/253) Beyhakî Şuab (5/433) Ebu’l-Leys es-Semerkandî Tenbihu’l-Gafilin (2) Kuşeyri 
Erbain (29) 

508 Muslim'in şartına göre sahih. Beyhakî Şuabu’l-İman (5/336) 
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ediyorlar: 

 َثِقيَلَتاِن ِفي اْلِميَزاِن َحِبيَبَتاِن ِإَلى اِن َخِفيَفَتاِن َعَلى الل َِسانِ َكِلَمتَ 
ْحَمنِ   ُسْبَحاَن اَّلِل اْلَعِظيمِ   اَّلِل َوِبَحْمِدهِ ُسْبَحانَ  الرَّ

“Dilde hafif, mizanda ağır olup Rahman’a sevimli olan iki kelime 

vardır. Bunlar: “Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi’l-azîm: Allah'ı 

hamdiyle birlikte tenzih ederim. Yüce Allah'ı tenzih ederim” 

kelimeleridir.”509 

944- Muslim, Ebu Malik el-Eşarî radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ي ِ َتْمَلُ اْلمِ الطُُّهوُر َشْطُر اْْلِ  يَزانَ َماِن َواْلَحْمُد َّلِلَّ

“Temizlik îmanın yarısıdır. “Elhamdulillah” sözü mizanı 

doldurur.”510 

946- Bezzar ve Hâkim, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

ا ِإنَّ  اَلمُ  ْيهِ َعلَ  نُوحا ا السَّ  ِباَل  آُمُرُكَما َفَقاَل  اْبَنْيهِ  َدَعا اْلَوَفاةُ  َحَضَرْتهُ  َلمَّ
َماَواِت  َفِإنَّ  اَّللُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ْبَع َواْْلَْرِضينَ  السَّ  ِفي ُوِضَعْت  َلوْ  ِفيِهَما َوَما السَّ
ةِ  ةِ  ِفي اَّللُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  َوُوِضَعْت  اْلِميَزانِ  ِكفَّ  أَْرَجحَ  َكاَنْت  اْْلُْخَرى اْلِكفَّ

“Nuh aleyhi's-selâm vefat anı gelince iki oğlunu çağırdı ve şöyle 

dedi:  

                                                

509 Sahih. Buhârî (6406, 6682, 7563) Muslim (2694) 
510 Sahih. Muslim (223) 
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“İkinize la ilahe illallah’ı emrediyorum. Zira yedi gök, yerler ve 

ikisinde bulunanlar mizanın bir kefesine konsa, la ilahe illallah diğer 

kefesine konsa ağır gelirdi.”511 

948- Taberânî, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti:  

َماَواِت  ِجيءَ  َلوْ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي  َوَما ِفيِهنَّ  َوَما َواْْلََرِضينَ  ِبالسَّ
ةِ  ِفي َفُوِضْعنَ  َتْحَتُهنَّ  َوَما َبْيَنُهنَّ   ِإَلهَ  ََل  أَنْ  َشَهاَدةُ  َوُوِضَعْت  اْلِميَزانِ  ِكفَّ
ُ  ِإَلَّ  ةِ  ِفي اَّللَّ  ِبِهنَّ  َلَرَجَحْت  اْْلُْخَرى اْلِكفَّ

“Nefsim elinde olana yemin ederim ki şayet gökler ve yerler ile 
onların içindekiler, arasındakiler ve altındakiler getirilse, mizanın bir 
kefesine konsa, diğer kefesine de Allah’tan başka ibadete layık hak ilah 
olmadığın şahitlik konsa elbette onlara ağır basardı.”512 

949- Tirmizî, İbn Mâce, İbn Hibbân, sahih kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, 
İbn Amr radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem buyurdu ki: 

ِتي ِمنْ  َرُجالا  َسُيَخل ُِص  اَّللََّ  ِإنَّ   الِقَياَمةِ  َيْومَ  الَخاَلِئِق  ُرُءوِس  َعَلى أُمَّ
ٍ  ُكلُّ  ِسِجالًّ  َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةا  َعَلْيهِ  َفَيْنُشرُ   َيُقولُ  ثُمَّ  الَبَصرِ  َمد ِ  ِمْثُل  ِسِجل 

 َفَيُقولُ  َرب ِ  َيا ََل  َفَيُقولُ  الَحاِفظُوَن؟ َكَتَبِتي أََظَلَمَك  َشْيئاا؟ َهَذا ِمنْ  ْنِكرُ أَتُ 
؟ أََفَلَك   ظُْلمَ  ََل  َفِإنَّهُ  َحَسَنةا  ِعْنَدَنا َلَك  ِإنَّ  َبَلى َفَيُقولُ  َرب ِ  َيا ََل  َفَيُقولُ  ُعْذر 

                                                

511 Sahih. Ahmed (2/225, 240) Buhârî Edebu’l-Mufred (548) Hâkim (1/112) İbn 
Ebi’d-Dunya et-Tevadu (206) Beyhakî el-Esma ve’s-Sifat (186) İbn Asakir Tarih 
(62/385) 

512 Hasen. Taberî Tefsir (15/637) Taberânî (12/254) 
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ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  أَنْ  دُ أَْشهَ  ِفيَها ِبَطاَقة   َفَتْخُرجُ  الَيْومَ  َعَلْيَك  ا أَنَّ  َوأَْشَهدُ  اَّللَّ دا  ُمَحمَّ
 َهِذهِ  َمعَ  الِبَطاَقةُ  َهِذهِ  َما َرب ِ  َيا َفَيُقولُ  َوْزَنَك  اْحُضرْ  َفَيُقولُ  َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ 

ِت  ِجالَّ ُت  َفُتوَضعُ  َقاَل  تُْظَلمُ  ََل  ِإنََّك  َفَقاَل  الس ِ ِجالَّ ةٍ  ِفي الس ِ  َطاَقةُ َوالبِ  َكفَّ
ةٍ  ِفي ُت  َفَطاَشِت  َكفَّ ِجالَّ  َشْيء   اَّللَِّ  اْسمِ  َمعَ  َيْثُقُل  َفاَل  الِبَطاَقةُ  َوَثُقَلِت  الس ِ

“Kıyamet gününde ümmetimden bir adam mahlûkatın başları 

üzerinden çağrılır. Ona doksan dokuz sicil açılır. Her bir sicil göz 

alabildiğincedir. Sonra ona şöyle denilir:  

“Bu sicilden bir şey inkâr ediyor musun?” o da: “Hayır ya rabbi!” 

der. Denilir ki:  

“Bir mazeretin veya iyiliğin var mı?” Adam korkar ve: “Hayır ya 

rabbi!” der. Denilir ki:  

“Bilakis senin katımızda iyiliklerin vardır. Bugün sana 

zulmedilmeyecek” Ardından bir kâğıt çıkarılır. Üzerinde “Şehadet ederim 

ki Allah’tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Muhammed O’nun kulu 

ve rasulüdür” yazılıdır. Adam der ki:  

“Ey rabbim! Bu kâğıt, şu sicillere karşı ne yapar?” Ona şöyle 

denilir: 

“Muhakkak ki sana zulmedilmeyecektir.” Bunun üzerine siciller 

bir kefeye, kâğıt bir kefeye konur. Kâğıt, sicillere ağır basar. Allah’ın 

ismine karşı bir şey ağır gelemez.”513 

950- Ahmed, hasen isnad ile İbn Amr radiyallahu anhuma’dan, 

                                                

513 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizi (2639) Ahmed (2/213) İbn Mace (4300) 
İbn Hibban (1/461) Hâkim (1/46, 710) Abd b. Humeyd (339) Abdullah b. Mubarek 
Musned (100) Begavi Şerhu’s-Sunne (4321) Taberânî (13/19, 14/30) el-Lâlekâî İtikad 
(2204) Hakîm et-Tirmizî (449) el-Kinanî Cuz’ul-Bitaka (2) 
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُجلِ  َفُيْؤَتى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَمَواِزينُ  تُوَضعُ  ةٍ  ِفي َفُيوَضعُ  ِبالرَّ  َفُيوَضعُ  ِكفَّ
 ِبهِ  أُْدِبرَ  َفِإَذا النَّارِ  ِإَلى ِبهِ  َفُيْبَعُث  َقاَل  اْلِميَزانُ  ِبهِ  َفَتَماَيَل  َعَلْيهِ  أُْحِصَي  َما
ْحَمِن، ِعْندِ  ِمنْ  َيِصيحُ  اِئح  َص  ِإَذا  َقدْ  َفِإنَّهُ  َتْعَجُلوا ََل  َتْعَجُلوا ََل  َيُقولُ  الرَّ
ُجلِ  َمعَ  َفُتوَضعُ  اَّللُ، ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  ِفيَها ِبِبَطاَقةٍ  َفُيْؤَتى َلُه، َبِقَي  ةٍ  ِفي الرَّ  ِكفَّ
 اْلِميَزانُ  ِبهِ  َيِميَل  َحتَّى

“Kıyamet gününde mizanlar konulur ve bir adam getirilerek bir 
kefesine konulur. Diğer kefesine de sayamayacağı şeyler konur. Mizan 
bu konulanlara meyleder ve adam cehenneme gönderilir. Adam arkasını 
döndüğü sırada Rahman katından bir seslenici şöyle seslenir: 

“Acele etmeyin, acele etmeyin. Muhakkak ki onun bir ameli kaldı.” 
Üzerinde Allah’tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına şahitlik 
bulunan bir kâğıt getirilir ve adamla birlikte mizanın kefesine konulur ve 
ağır gelir.”514 

951- Ebû Dâvûd, Tirmizî ve sahih kaydıyla İbn Hibbân, Ebu’d-Derda 

radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

şöyle buyurdu: 

 اْلُخِلِق  ُحْسنِ  ِمنْ  أَْرَجحُ  شيء اْلِميَزانِ  ِفي ُوِضعَ  َما

“Mizana konulan hiçbir şey yoktur ki güzel ahlâk ona ağır 

basmasın.”515 

                                                

514 Hasen. Ahmed (2/221) 
515 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberânî Evsat (4/279) Taberânî 

Sagir (550) Ebu Abdillah İbn Mende Emali (127) Tayalisi (978) Ahmed (6/442, 446, 
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956- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا اْحَتَبَس  َمنِ  ا ِباَّللَِّ  ِإيَماناا اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي َفَرسا  َفِإنَّ  ِبَوْعِدهِ  َوَتْصِديقا
 الِقَياَمةِ  َيْومَ  َزاِنهِ ِمي ِفي َوَبْوَلهُ  َوَرْوَثهُ  َوِريَّهُ  ِشَبَعهُ 

“Kim Allah’a iman ederek ve vaadini tasdik ederek Allah yolunda 
bir at beslerse onun yemi, suyu, tezeği ve idrarı kıyamet gününde 
mizanında olur.”516 

960- Ebû Dâvûd, sahih kaydıyla Tirmizî, Nesâî ve İbn Hibbân, İbn Amr 
radiyallahu anhuma’dan, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َيِسير   ُهَما اْلَجنَّةَ  َدَخَل  ِإَلَّ  ُمْسِلم   َعْبد   َعَلْيِهَما يَُحاِفظُ  ََل  َخْصَلَتانِ 
ا َصاَلةٍ  ُكل ِ  ُدبُرِ  ِفي يَُسب ِحُ  َقِليل   ِبِهَما َيْعَمُل  َوَمنْ  ا َمدُ َوَيحْ  َعْشرا  َعْشرا
رُ  ا َويَُكب ِ  ِفي ِمائَةٍ  َوَخْمُس  َوأَْلف   ِبالل َِسانِ  َوِمائَة   َخْمُسونَ  َفَذِلَك  َعْشرا
رُ  اْلِميَزانِ  ا َويَُكب ِ  َوَثاَلِثينَ  َثاَلثاا َوَيْحَمدُ  َمْضَجَعهُ  أََخذَ  ِإَذا َوَثاَلِثينَ  أَْرَبعا
 َيْعَمُل  أَيُُّكمْ وَ  اْلِميَزانِ  ِفي َوأَْلف   ِبالل َِسانِ  ئَة  ِما َفَذِلَك  َوَثاَلِثينَ  َثاَلثاا َويَُسب ِحُ 

 َحَسَنٍة؟ ِمائَةِ  َوَخْمَس  أَْلَفْينِ  َوَلْيَلةٍ  َيْومٍ  ُكل ِ  ِفي

 “İki haslet vardır ki onlara devam eden bir müslüman kul mutlaka 
cennete girer. Bu ikisi kolay olmasına rağmen amel eden azdır: Her 
namazın ardında on defa tesbih (subhanallah demek), on defa tahmid 
(elhamdulillah demek), on defa tekbir (Allahu ekber demek). Bunlar dilde 

                                                

448, 452) Buhârî Edebu’l-Mufred (464) Ebû Dâvûd (4799) Tirmizî (2003) Humeydi 
(394) İbn Hibbân (2/231, 12/506) Abd b. Humeyd (204, 1565) Kudai (214) İbn Ebi’d-
Dunya et-Tevadu (172) Beyhakî (10/193) 

516 Sahih. Buhârî (2853)  
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yüz ellidir, mizanda ise bin beş yüzdür. Yatağa uzandığı zaman otuz dört 
defa tekbir, otuz üç defa tahmid, otuz üç defa tesbih etmek. Bu da dilde 
yüz, mizanda bindir. Hanginiz bir gün ve gece de iki bin beş yüz hasene 
işler?”517 

961- Nesâî ve sahih kaydıyla Hâkim, Ebu Selmâ radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  اْلِميَزاِن ََل  ِفي أَْثَقَلُهنَّ  َما ِبَخْمٍس  َبخٍ  َبخٍ  ُ  اَّللَّ  أَْكَبرُ  َواَّللَّ
اِلحُ  َواْلَوَلدُ  َّلِلَِّ  َواْلَحْمدُ  اَّللَِّ  َوُسْبَحانَ   َفَيْحَتِسُبهُ  ِلْلُمْسِلمِ  يَُتَوفَّى الصَّ

“Ne hoş, ne hoş! Şu beş şey mizanda ne kadar da ağırdırlar: La 
ilahe illallah (Allah’tan başka ibadete layık hak ilah yoktur), Allahu ekber 
(Allah en büyüktür), Subhanallah (Allah noksanlardan münezzehtir), 
Elhamdulillah (Hamd Allah içindir) ve müslümanın vefat eden salih 
evladı için sabrederek karşılığını Allah’tan umması.”518 

962- Aynısını İmam Ahmed Ebu Umame radiyallahu anh’den519, Bezzar; 
Sevban radiyallahu anh’den520, Taberânî Evsat’ta; Sefine radiyallahu anh’den 
şu lafızla rivayet etti: 

                                                

517 Sahih. Ahmed (2/161, 205) Buhârî Edebu’l-Mufred (1216) Ebû Dâvûd (5065) 
Tirmizî (3410) Nesâî (1348) İbn Mâce (926) İbn Ebî Şeybe (6/33) Humeydi (583) İbn 
Hibbân (5/362) Taberânî Evsat (6/212) 

518 Muslim'in şartına göre sahih. ed-Dimyati et-Teselli ve’l-İgtibat (71) Ahmed 
(4/237, 5/365) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (9995) İbn Sa’d (7/433) Taberânî (22/348) 
Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (615) Temmam Fevaid (1580) Begavi Mu’cem (826, 
827) İbn Ebi Asım el-Ahad ve’l-Mesani (470) Ebu Ahmed el-Hakim el-Esami ve’l-Kuna 
(5/220) Dulabî el-Kunâ ve’l-Esmâ (218) el-Muhallisiyyat (1707) Deylemi (2175) Ebu 
Nuaym Marife (6833) İbnu’l-Esir Usdu’l-Gabe (1/718) İbn Asakir Tarih (66/277) Mizzi 
Tehzibu’l-Kemal (33/369) el-Elbani es-Sahiha (1204) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned 
(1229) 

519 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (5/253) İbnu’l-Ca’d Musned (2107) 
Tayalisi (1139) Ru’yani (1253) el-Munbicî Teselliyetu Ehli’l-Mesaib (s.89) 

520 Sahih. Bezzar (10/121) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (801) Taberânî ed-Dua 
(1679) Temmam Fevaid (1581) İbn Asakir Tarih (7/14) Ebu’l-Huseyn İbnu’l-Muhtedi 
Meşyeha (el yazma no:106) 
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ُجَل  َيْفُرطُ  َصاِلح   َوَفَرط    الرَّ

“Ve kişinin kaybettiği salih evlat.”521 

964- İbn Mâce ve Beyhakî sahih isnadla Abdullah b. Busr radiyallahu 
anh’den rivayet ediyorlar: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu işittim: 

ا َصِحيَفِتهِ  ِفي َوَجدَ  ِلَمنْ  طُوَبى ا اْسِتْغَفارا  َكِثيرا

“Amel defterinde çokça istiğfar bulana ne mutlu!”522 

966- El-Esbehanî, Ebu’d-Derdâ radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 اْسِتْغَفار من نبذاا  َصِحيَفِتهِ  ِفي َوَجدَ  ِلَمنْ  طُوَبى

“Amel defterinde bir parça istiğfar bulana ne mutlu!”523 

El-Esbehanî rahimehullah dedi ki: “Hadiste geçen nebezen kelimesi; az 
bir şey demektir.” 

967- Ebu Nuaym, Amr b. Dinar’dan, (o da Ubeyd b. Umeyr’den) şöyle 
dediğini rivayet etti: 

ْنَيا ِجَبالُ  َمَعهُ  َتِسيرَ  أَنْ  ِمنْ  َخْير   ُمْؤِمنٍ  َصِحيَفةِ  ِفي َتْسِبيَحة   ا الدُّ  َذَهبا

                                                

521 Muslim'in şartına göre sahih. Taberânî Evsat (5/225) ed-Dimyatî et-Tesellî 
ve’l-İgtibat (72) 

522 Sahih. İbn Mâce (3818) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (10289) Taberânî ed-Dua 
(1789) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (10/395) Beyhakî Şuab (1/440) Mukbil b. Hadi 
Camiu’s-Sahih (4147) 

523 Muslim'in şartına göre sahih. el-Esbehani et-Tergib (223) 
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“Mü’minin amel defterinde bulunan bir tesbih, kendisiyle beraber dünya 
dağlarının altın olarak yürümesinden hayırlıdır.”524 

969- Ahmed, Zühd’de Mugis b. Semmî rahimehullah’tan, oğlu Abdullah 
Zevaid’inde Mesruk rahimehullah’tan şöyle dediklerini rivayet ettiler: 

ا َفَنَظرَ  َقاَل  َسَنةا  ِست ِينَ  َصْوَمَعةٍ  ِفي ِإْسَراِئيَل  ِنيبَ  ِمنْ  َراِهب   َتَعبَّدَ   َيْوما
َماءِ  ِغب ِ  ِفي  اْْلَْرِض  ِفي َفَمَشْيُت  َنَزْلُت  َلوْ  َفَقاَل  اْْلَْرُض  َفأَْعَجَبْتهُ  السَّ

 َلهُ  َفْت َفَتَكشَّ  اْمَرأَة   َلهُ  َفَعَرَضْت  ِبِرَغيٍف  َمَعهُ  َوَنَزَل  َفَنَزَل  َقاَل  ِفيَها َوَنَظْرُت 
 اْلَحالِ  ِتْلَك  َعَلى َوُهوَ  اْلَمْوُت  َفأَْدَرَكهُ  َعَلْيَها َوَقعَ  أَنْ  َنْفَسهُ  َيْمِلْك  َفَلمْ 
ِغيَف  َفأَْعَطاهُ  َساِئل   َوَجاءَ  َقاَل   َفُوِضعَ  َسَنةا  ِست ِينَ  ِبَعَملِ  َفِجيءَ  َوَماَت  الرَّ
ةٍ  ِفي ةٍ  ِفي َفُوِضَعْت  ِبَخِطيَئِتهِ  َوِجيءَ : َقاَل  ِكفَّ  َحتَّى ِبَعَمِلهِ  َفَرَجَحْت  ِكفَّ

ِغيِف  ِجيءَ   ِبَخِطيَئِتهِ  َفَرَجحَ  َقاَل  َعَمِلهِ  َمعَ  َفُوِضعَ  ِبالرَّ

“Bir rahip ibadethanesinde altmış sene ibadet etti. Bir gün semaya baktı 
ve yeryüzü hoşuna gitti. Dedi ki: 

“İnip yeryüzünde dolaşsam ve manzarayı seyretsem iyi olur.” Bunun 
üzerine indi, yanında bir ekmek vardı. Ona bir kadın göründü, kadın ona açıldı. 
Rahip nefsine hâkim olamadı ve onunla ilişkiye girdi. O halde iken ölüm 
kendisine geldi. O sırada bir dilenci geldi. Rahip yanındaki ekmeği ona verdi 
ve sonra öldü. Altmış senelik ameli getirildi ve mizanın bir kefesine kondu. 
İşlemiş olduğu günah da diğer kefeye kondu. Günahı amelinden ağır geldi. Ta 
ki ekmek amelinin bulunduğu kefeye kondu, bunun üzerine günahına ağır 
bastı.”525 

                                                

524 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih.  İbn Ebî Şeybe (6/55, 167) İbnu’l-
Mubarek ez-Zuhd (931, 1123) İbnu’l-A’rabi Mu’cem (1955) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(3/272) Beyhakî Şuab (1/453) İbn Nasiruddin et-Takbih Fi Hadisi’t-Tesbih (s.100) 

525 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebî Şeybe (7/61) Ebû Nuaym 
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Beyhakî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den mevkuf olarak rivayet etti.526 

971- İbn Ebî Şeybe, el-Musannef’te Said b. el-Museyyeb 
rahimehullah’tan rivayet ediyor: 

 يُوَزنُ  ُهوَ  َوَقاَل  اْلوُضوء بعد المنديل َكِرهَ  أَنَّهُ 

“O abdestten sonra kurulanmayı çirkin görür ve şöyle derdi: “Muhakkak 
ki o (abdest damlaları mizanda) tartılacaktır.”527  

972- Ebû Ya'lâ ve İbn Hibbân, Amr b. Hureys radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ْفَت  َما  َمَواِزيِنَك  ِفي َرهُ أَجْ  َفِإنَّ  َعَمِلهِ  ِمنْ  َخاِدِمَك  َعنْ  َخفَّ

“Hizmetçinin görevlerinden yükünü hafiflettiğin ne varsa onun ecri 
kıyamet gününde terazilerinde olacaktır.”528 

975- Ebu Zuheyr el-Enmârî radiyallahu anh’den: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle derdi: 

ْل  ِرَهاِني َوُفكَّ  َشْيَطاِني َوأَْخِس  َذْنِبي ِلي اْغِفرْ  للَُّهمَّ ا  ِميَزاِني َوَثق ِ
 اْْلَْعَلى النَِّدي ِ  ِمنَ  َواْجَعْلِني

“Allah’ım! Günahımı bağışla, şeytanımı uzaklaştır, rehinelerimi 
çöz, mizanımı ağırlaştır, beni (mukarreb meleklerin toplandığı) yüksek 

                                                

Hilyetu'l-Evliyâ (6/68) İbn Kudame et-Tevvabin (28) Ebu’l-Leys Semerkandi Tenbihu’l-
Gafilin (s.316) 

526 Sahih mevkuf. Beyhakî Şuab (3/262) 
527 Sahih maktu. İbn Ebî Şeybe (1/139) 
528 Muslim'in şartına göre sahih. Ebû Ya'lâ (3/50) İbn Hibbân (10/153) Abd b. 

Humeyd (284) Ebu Nuaym Marife (5029) İbn Ebi Hayseme Tarih (1292) Hatib el-
Muttefak ve’l-Mufterak (1201) Beyhakî Şuab (6/378) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih 
(1002) 
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meclise koy.”529 

978- İbnu’l-Mubarek, Ebu’d-Derdâ radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet etti: 

هُ  اْْلَْجَوَفانِ  َكانَ  َمنْ   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِميَزاَنهُ  َخِسرَ  َهمَّ

“Kimin bütün düşüncesi iki boşluğu (midesi ve şehveti) olursa kıyamet 
gününde mizanında hüsrana uğrar.”530 

Kâfirler İçin Mizan Var mıdır? 

Mizanın mü’minlere has olup olmadığı veya kâfirlerin de amellerinin 
tartılıp tartılmayacağı hususunda ihtilaf edildi. Allah Teâlâ’nın şu ayeti delil 
getirildi: 

 َوْزناا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َلُهمْ  نُِقيمُ  َفاَل 

“Kıyamet gününde kendilerine terazi kurmayacağımız kimselerdir” 
(Kehf 105) 

İkinci görüşün sahipleri dediler ki: “Bu onların mazeretlerinin kabul 
edilmeyeceği hususunda bir mecazdır. Nitekim Allah Teâlâ şöyle 
buyurmuştur. 

ْت  َوَمنْ   َجَهنَّمَ  ِفي أَْنُفَسُهمْ  َخِسُروا الَِّذينَ  َفأُوَلِئَك  َمَواِزينُهُ  َخفَّ

                                                

529 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Da’lec es-Secezi el-Munteka Min 
Musnedi’l-Mukillin (9) Ebû Dâvûd (5054) Hâkim (1/725) Taberânî (22/298) Taberânî 
Musnedu’ş-Şamiyyin (435) Taberânî ed-Dua (264) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî 
(2878) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/98) İbnu’s-Sunni Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (716) 
Ebu Ahmed Hâkim el-Esami ve’l-Kuna (1/417) Ebu’ş-Şeyh Ahlaku’n-Nebi (484) 
Beyhakî Daavat (396) Hakîm et-Tirmizî Nevadiru’l-Usul (1378) Deylemi (1946) 

530 Hasen mevkuf. İbnu’l-Mubarek Zühd (612) 
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 َخاِلُدونَ 

“Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık 
etmişlerdir; ebedî cehennemdedirler.” (Mu’minun 103) 

بُونَ  ِبَها َفُكْنُتمْ   تَُكذ ِ

“Siz onları yalanlardınız değil mi?” (Mu’minun 105) 

Kurtubî dedi ki: “Mizan herkes hakkında olmaz. Orada cennete hesapsız 
olarak girecekler vardır ve onlar: 

 ِميَزان   َلُهمْ  يُْنَصُب  َفال

“Onlar için mizan kurulmaz”531 kavlinde zikredilen kimselerdir. Aynı 
şekilde hesapsız olarak cehenneme girecek olanlar da böyledir. Onlar da şu 
ayette zikredilenlerdir: 

 َواْْلَْقَدامِ  ِبالنََّواِصي َفُيْؤَخذُ  ِبِسيَماُهمْ  اْلُمْجِرُمونَ  يُْعَرُف 

“Günahkârlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından 
yakalanırlar.” (Rahman 41) 

Kurtubi’nin bu sözleri iki görüş ve iki ayetin arasını güzelce bulmaktadır. 
Kendileri için mizan kurulmayan grup cehenneme gönderilir, kâfirlerin 
kalanları için de mizan kurulur. 

Derim ki: Zikredilen kâfirler münafıklara tahsis edilmiş olabilir. Çünkü 
onlar müslümanların arasında kalırlar. Her ümmetten dinlerinde değişiklik olan 
kitap ehli, tecelli hadisinde geçtiği gibi ibadet etmekte olduklarına tabi olurlar, 
geriye bu ümmetin münafıkları kalır. 

                                                

531 Bkz.: el-Elbani es-Sahiha (5/241) 
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Gazali dedi ki: “Cennete hesapsız olarak girecek olan yetmiş bin kişi için 
mizan kurulmaz ve onlar için amel defterleri söz konusu değildir. Ancak: “Bu 
falan oğlu filanın beraatidir” yazan beraat mektubu olur.” 

985- Tirmizî ve İbn Ebi'd-Dunyâ Cabir radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 أَنَّ  َلوْ  الثََّواَب  الَباَلءِ  أَْهُل  يُْعَطى ِحينَ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  الَعاِفَيةِ  أَْهُل  َيَودُّ 
ْنَيا ِفي ُقِرَضْت  َكاَنْت  ُجُلوَدُهمْ   ِبالَمَقاِريِض  الدُّ

“Afiyet ehli kıyamet gününde bela ehline verilen karşılıkları 
görünce derilerinin makaslarla kesilmiş olmasını temenni ederler.”532 

Sonra Kurtubî dedi ki: “Şayet: “Kâfirlerin amelleri tartılacaksa diğer 
kefede ne olacak?” denilirse deriz ki: 

“Akrabalık bağlarını gözetmek, iyilikler ve benzerleri olacaktır. Ancak 
küfür onlara baskın gelecektir.” 

Derim ki: Bana zahir olduğu gibi bu durum münafıklara tahsis edilirse 
doğru olur. Çünkü münafık namaz, hac, savaş ve başka salih amelleri riyâ 
olarak ve müslüman görünmek için yapmıştır. Bunlarla Allah Teâlâ’nın vechini 
kastetmemiştir. Bunlar tartılır ve mizanda hafif gelirler. 

Nesefî Bahru’l-Kelam’da dedi ki: “Eğer mizan kelimesi herkesi kapsayan 
bir kelimedir denilirse, deriz ki: her insan bir durum üzeredir. Topluluk olarak 
zikredilenlerle, onlardan biri kastedilmiştir. Allah Teâlâ’nın şu kavli gibi: 

 اْلَماَلِئَكةُ  َناَدْتهُ فَ 

“Melekler ona seslendi” (Âl-i İmran 39) Burada seslenen Cibril aleyhi's-

                                                

532 Hasen. Tirmizî (2402) Taberânî Sagir (241) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Marad ve’l-
Keffarat (202) Beyhakî (3/375)  
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selâm’dır. 

ُسُل  َياأَيَُّها َباِت  ِمنَ  ُكُلوا الرُّ  الطَّي ِ

“Ey rasuller! Temiz olan şeylerden yeyin…” (Mu’minun 51) Burada 
kastedilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’dir. Eğer: “Onlar nasıl 
tartılacak?” denilirse deriz ki: bazıları şöyle demiştir: “Kul ameliyle beraber 
tartılır.” Yine denildi ki: “İyilikler sahifesi ile kötülükler sahifesi tartılır.” Yine 
denildi ki: “Amel bir cesede büründürülür ve tartılır.” Nesefî dedi ki: 

“Sonra muhakkak ki iman tartılmaz. Çünkü onun diğer kefede tartılacak 
bir zıddı yoktur. Zira onun zıddı küfürdür. İman ve küfür bir insanda 
bulunamaz.”533  

İkinci görüş: Doğru olan şu ki, daha önce geçen bitaka hadisinde geçtiği 
gibi amel defterinin sahifeleri tartılır. İbn Abdilber ve Kurtubi bunu sahih 
bulmuşlardır. 

Sonra Kurtubi dedi ki: “Âlimlerimiz şöyle dediler: “İnsanlar ahirette üç 
tabaka üzere bulunurlar: Büyük günahları olmayan takva sahipleri, çirkinlikleri 
ve büyük günahları işlemiş olanlar ve kâfirler. Takva sahiplerinin iyilikleri nurlu 
olan bir kefede, küçük günahları da diğer kefede olur. Allah bu küçük günahlar 
için bir ağırlık kılmaz ve nurlu olan kefe ağır basarak hiçbir karanlık kalmaz. 
Büyük günah sahiplerinin iyilikleri nurlu kefeye konur, kötülükleri de karanlık 
olan kefeye konur. Böylece büyük günahları ağır gelir. Eğer iyilikleri daha ağır 
gelirse cennete girer. Kötülükleri ağır gelirse cehenneme gider. Eğer iki kefe 
eşit olursa a’raf ashabından olur. Eğer büyük günahlar Allah ile kul arasında 
ise böyledir. Ama günahına tabi olunmuşsa ondan kısas olarak o miktarda, 
iyiliklerinin sevabından alınır. Eğer sevabı bunu karşılamazsa, zulmettiği 
kimselerin günahlarından bu kimseye eklenir. Sonra hepsinden dolayı azap 
görür. Ahmed b. Harb dedi ki: 

“Allah kıyamet gününde insanları üç grup halinde diriltecektir. Bir grubu 
salih amellerle zengin olanlar, ikincisi fakirler, diğeri de zenginken kısas 
sebebiyle fakirlere dönüşmüş olan müflislerdir.” Sufyan es-Sevrî rahimehullah 

                                                

533 Bu sözler imanda artma ve eksilmeyi kabul etmeyen sapık Mürcie akidesine 
göredir. Şüphesiz nifak ve fısk da imanın zıtlarıdır. 
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dedi ki: 

“Muhakkak ki Allah ile senin aranda kalan yetmiş günah ile Allah’ın 
huzuruna çıkman, seninle kullar arasında olan bir günah ile Allah’ın huzuruna 
çıkmandan daha ehvendir.” 

Kâfirlere gelince, onların küfürleri ve günahları karanlık kefeye konur. 
Eğer onların iyi amelleri olursa diğer kefeye konulur ama ağır gelmez. 

Takva sahibinin ameli ancak onun üstünlüğünü ortaya koymak, kafirin 
ameli ise onu rezil etmek için tartılır. İnsanların amelleri tartıldığı gibi cinlerin 
de amelleri tartılır. 

Hakîm et-Tirmizî tevhide şahitliğin tartılmayacağını zikretmiştir. Çünkü 
mizanın bir kefesine bir şey konulduğu zaman diğer kefesine onun zıddı 
konulur. İmanın ise mü’minde zıddı yoktur ki iman bir kefeye, küfür diğer 
kefeye konulsun! Bitaka hadisinde bahsedilen şehadete gelince kastedilen, 
kulun iman ettikten sonra “Allah’tan başka ibadete layık hak ilah yok” 
demesidir. İman gerçekleştikten sonra bunu söylemesi mizanda diğer iyi 
ameller gibi iyilikler kefesine konulur.” 

Nitekim hadiste şöyle buyrulmuştur:  

َئةا  َعِمْلَت  ِإَذا  أَِمنَ  اَّللِ  َرُسوَل  َيا ُقْلُت  َقاَل  َتْمُحَها َحَسَنةا  َفأَْتِبْعَها َسي ِ
 اْلَحَسَناِت  أَْفَضُل  ِهَي  َقاَل  اَّللُ؟ ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  اْلَحَسَناِت 

“Kötülük işlediğin zaman ardından onu giderecek bir iyilik işle” 
Denildi ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! La ilahe illallah sözü de iyiliklerden midir?” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Evet, o en üstün iyiliklerdendir.”534 Bunu Beyhakî ve başkaları rivayet 

                                                

534 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Hacer el-Askalani Emaliyu’l-Mutlaka (110) 
Ahmed (5/169) Taberânî ed-Dua (1499) Hennad Zühd (1071) Taberî Tefsir (10/42) 
Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/217-218) İbn Bişran Emali (614) Ebu’l-Kasım el-Ezcî 
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etmişlerdir. 

  

                                                

Hadisu Ebi Ali b. Şazan (20) İbnu’s-Semmak Fevaid (37) İbnu’d-Dubeysi Zeylu Tarihi 
Bağdad (1/218) el-Esbehani et-Tergib (2519) Beyhakî el-Esma ve’s-Sifat (202) el-
Elbani es-Sahiha (3/361) 
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Yüzlerin Ağardığı ve Karardığı Gün 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ُوُجوه   َوَتْسَودُّ  ُوُجوه   َيضُّ َتبْ  َيْومَ 

“Kimi yüzlerin ağaracağı, kimi yüzlerin de kararacağı gün” (Al-i 
İmran 106) 

987- Hatib, er-Ruvvat An Malik’te ve Deylemî, İbn Ömer radiyallahu 
anhuma’dan, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem “Bazı yüzlerin ağardığı, bazı 
yüzlerin karardığı gün” (Al-i İmran 106) ayeti hakkında şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

نَّةِ  أَْهلِ  ُوُجوهُ  َتْبَيضُّ   اْلِبَدعِ  أَْهلِ  ُوُجوهُ  َوَتْسَودُّ  السُّ

“Sünnet ehlinin yüzleri ağarır, bid’at ehlinin yüzleri kararır.”535 

988- İbn Ebî Hâtim, Ubeyy b. Ka’b radıyallahu anh’den Al-i İmran 106. 
Ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti:  

ْت  ِلَمنِ  يَُقالُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َفِريَقْينِ  َصاُروا  َبْعدَ  أََكَفْرتُمْ  ُوُجوُهُهمْ  اْسَودَّ
ةا  َكانُوا ْيُث حَ  آَدمَ  َزَمنِ  ِفي َكانَ  الَِّذينَ  اِْليَمانُ  َفُهوَ  َقاَل  ِإيَماِنُكمْ   َواِحَدةا  أُمَّ
ا ُمْسِلَمْينِ  ْت  الَِّذينَ  َوأَمَّ  إيمانهم على استقاموا الَِّذينَ  َقاَل  ُوُجوُهُهمْ  اْبَيضَّ

ينَ  َلهُ  وأخصلوا ذلك  َوَجنَِّتهِ  ِرْضَواِنهُ  ِفي َوأَْدَخَلُهمْ  ُوُجوَهُهمْ  َفَبيََّض  الد ِ

                                                

535 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Hacer el-Garaibu’l-Multekita (3556) Ziyau’l-
Makdisi el-Munteka Min Mesmuati Merv (112) Halili İrşad (3/871) Reşid el-Attar 
Ruvvat An Malik (1472) Deylemi (8986) Kurtubi et-Tezkira (s.624) 
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“Kıyamet gününde iki fırka olacaktır. Yüzleri kara olanlara:  

“İmanınızdan sonra inkâr mı ettiniz…” denilecektir. İmandan kasıt; 
daha Âdem aleyhi's-selâm’ın sulbünde ve bir tek ümmet iken Allah’ın 
kendilerinden aldığı kulluk sözüdür. Sonra Allah onları İslam fıtratı üzerine 
yarattı, müslümanlar tek ümmet oldular. Yüzleri ak olanlar; imanları yolunda 
gidenler ve dinlerini ve amellerini Allah’a has kılanlardır. Allah Teâlâ bunların 
yüzünü aklaştırır, onları rızası ve cennetine sokar.”536  

Kurtubî dedi ki: “Tevhid ehlinden büyük günah sahibi olanların yüzleri 
kararmaz ve gözleri göğermez. Bu durum kâfirlere hastır.” 

Kıyamet Gününde Yüzlerin Ağarmasına veya 

Kararmasına Sebep Olan Ameller 

994- İbnu’l-Mubarek, Ahmed ve Taberânî, İbn Amr radiyallahu 
anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

ِتي ِمنْ  َناس   َسَيْأِتي ْمِس  َكَضْوءِ  نُوُرُهمْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  أُمَّ  َوَمنْ  ُقْلَنا الشَّ
ِ؟ َرُسوَل  َيا أُوَلِئَك   اْلَمَكاِرهُ  ِبِهمُ  يُتََّقى الَِّذينَ  اْلُمَهاِجِرينَ  ُفَقَراءُ  َقاَل  اَّللَّ
 اْْلَْرِض  أَْقَطارِ  ِمنْ  يُْحَشُرونَ  َصْدِرهِ  ِفي َوَحاَجُتهُ  أََحُدُهمْ  َيُموُت 

“Kıyamet gününde ümmetimden bazı insanlar gelecekler, nurları 
güneşin ışıkları gibidir.” Biz dedik ki: 

“Onlar kimlerdir ey Allah’ın rasulü?” Buyurdu ki: 

“Muhacirlerin fakirleridir. Onlarla kötülüklerden korunulur. 
Onlardan biri göğsünde, gideremediği bir ihtiyacı olduğu halde ölür. 

                                                

536 Sahih. Taberi Tefsir (5/665) İbnu’l-Munzir Tefsir (791) İbn Ebi Hatim Tefsir 
(3956, 3959) 
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Yeryüzünün değişik yerlerinden haşir için toplanırlar.”537 

995- Ahmed, Ebu’d-Derdâ radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َهَداءِ  ِبَخاَتمِ  َلهُ  َخَتمَ  اَّللِ  َسِبيلِ  ِفي ِجَراَحةا  ُجِرحَ  نْ مَ   َيْومَ  نُور   َلهُ  الشُّ
ْعَفَرانِ  َلْونِ  ِمْثُل  َلْونَُها اْلِقَياَمةِ   ِبَها َيْعِرُفهُ  اْلِمْسِك  ِريحِ  ِمْثُل  َوِريُحَها الزَّ
لُونَ  َهَداءِ  َطاَبعُ  َعَلْيهِ  ُفاَلن   َيُقولُونَ  َواْْلِخُرونَ  اْْلَوَّ  ِفي َقاَتَل  َوَمنْ  الشُّ
 اْلَجنَّةُ  َلهُ  َوَجَبْت  َناَقةٍ  ُفَواَق  اَّللِ  َسِبيلِ 

“Kim Allah yolunda bir yara alırsa o şehitlerin mührüyle mühürlenir, 
onun kıyamet gününde bir nuru olur. Rengi zaferan rengi gibi, kokusu 
misk kokusu gibi olur. Öncekiler ve sonrakiler onu tanırlar ve derler ki: 

“Falanın üzerinde şehitlerin mührü vardır.” Kim de Allah yolunda 
deve üzerinde savaşırsa ona cennet vacip olur.”538 

996- İbn Hibbân, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْيَب  َتْنِتُفوا ََل   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُنور   َفِإنَّهُ  الشَّ

“Ağaran kılları yolmayın. Zira o kıyamet gününde nurdur.”539 

997- Tirmizî sahih kaydıyla ve Nesâî Amr b. Abese radiyallahu anh’den, 

                                                

537 Hasen. Ahmed (2/168, 177) İbnu’l-Mubarek Musned (23) İbnu’l-Mubarek Zühd 
(775) Abd b. Humeyd (352) Hâkim (2/82) İbn Hibbân (16/440) İbn Vaddah el-Bid’a 
(168) Acurri el-Guraba (52) 

538 Hasen ligayrihi. Ahmed (6/443) Haris b. Ebi Usame Musned (344) İbn Asakir 
Tarih (8/263)  

539 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. . İbn Hibbân (7/253) İbnu’l-Ezlani 
Ahadisu Avali ve Fevaid (11) 
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا َلهُ  َكاَنْت  اِْلْساَلمِ  ِفي َشْيَبةا  َشاَب  َمنْ   الِقَياَمةِ  َيْومَ  نُورا

“Kim İslam’da saçını ağartırsa kendisi için kıyamet gününde bir nur 
olur.”540 

Yine Ebû Dâvûd ve Tirmizî; İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan541, İbn 
Hibbân; Ömer b. el-Hattab radiyallahu anh’den542, Bezzar; Fadale b. Ubeyd 
radiyallahu anh’den543 rivayet ettiler. 

Kendilerine Nur Verilecek Olanlar 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ُ  يُْخِزي ََل  َيْومَ   أَْيِديِهمْ  َبْينَ  َيْسَعى نُوُرُهمْ  َمَعهُ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  النَِّبيَّ  اَّللَّ
  نُوَرَنا َلَنا أَْتِممْ  َربََّنا َيُقولُونَ  َوِبأَْيَماِنِهمْ 

“O gün Allah, nebîyi ve onunla birlikte iman edenleri mahcup 
etmeyecek. Nurları, önlerinde ve sağ yanlarında parıldar. Derler ki: 
“Rabbimiz! Bize nurumuzu tamamla…” (Tahrim 8) 

 َوِبأَْيَماِنِهمْ  أَْيِديِهمْ  َبْينَ  نُوُرُهمْ  َيْسَعى َواْلُمْؤِمَناِت  اْلُمْؤِمِنينَ  َتَرى مَ َيوْ 
                                                

540 Sahih. Nesâî (3145) Tirmizî (1635) Tayalisi (1248) Hâkim (3/52) İbn Hibbân 
(7/253) Abd b. Humeyd (304) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (1328) Beyhakî 
(10/272) Beyhakî Şuab (4/68, 5/210) İbn Asakir Tarih (65/210) 

541 Hasen ligayrihi. Taberânî Evsat (1/304) Ukayli ed-Duafa (2/230) 
* İbn Amr radiyallahu anhuma’dan hasen isnadla: Ahmed (2/179, 207, 210) 

Ebû Dâvûd (4202) Beyhakî (7/311) 
542 Sahih. İbn Hibbân (7/251) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (1/235) Taberânî (1/67) 

İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (80) 
543 Sahih. Ahmed (6/20) Bezzar (9/209) Taberânî (18/304) Beyhakî Şuab (5/210) 

el-Elbani es-Sahiha (1244) 
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 ُهوَ  َذِلَك  ِفيَها َخاِلِدينَ  اْْلَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َجنَّات   اْلَيْومَ  بُْشَراُكمُ 
 اْنظُُروَنا آَمنُوا ِللَِّذينَ  اِفَقاُت َواْلُمنَ  اْلُمَناِفُقونَ  َيُقولُ  َيْومَ  * اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ 
 نُوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتِبْس 

“O gün mü’min erkeklerle mü’min kadınları, nurları önlerinde ve 
sağlarında koşarken görürsün. Bugün müjdeniz orada kalıcılar olmak 
üzere altlarından nehirler akan cennetlerdir. İşte büyük kurtuluş budur. 
O gün, münafık erkekler ve kadınlar, iman edenlere derler ki: “Bize bir 
bakın, sizin ışığınızdan yararlanalım.” (Hadid 12-13) 

1001- Muslim, İbnu’z-Zubeyr rahimehullah’tan, Cabir b. Abdillah 
radiyallahu anhuma’ya cehenneme uğramak hakkında sorulduğu zaman 
O’nun şöyle dediğini işittiğini rivayet etti: 

 النَّاِس؟ َفْوَق  َذِلَك  أَْي  اْنظُرْ  َوَكَذا َكَذا َعنْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َنْحنُ  َنِجيءُ 
لُ  َتْعُبدُ  َكاَنْت  َوَما ِبأَْوَثاِنَها اْْلَُممُ  َفُتْدَعى َقاَل  ُل، اْْلَوَّ  َربَُّنا َيْأِتيَنا ثُمَّ  َفاْْلَوَّ
 َفَيُقولُونَ  َربُُّكمْ  أََنا َفَيُقولُ  َربََّنا َنْنظُرُ  َفَيُقولُونَ  َتْنظُُروَن؟ َمنْ  َفَيُقولُ  َذِلَك  َبْعدَ 
 َويُْعَطى َوَيتَِّبُعوَنهُ  ِبِهمْ  َفَيْنَطِلُق  َقاَل  َيْضَحُك  َلُهمْ  َفَيَتَجلَّى ِإَلْيَك  َنْنظُرَ  َحتَّى
امُ  ِمْنُهمْ  ِإْنَسانٍ  ُكلُّ  ا ُمْؤِمناا أَوْ  َناِفقا  َجَهنَّمَ  ِجْسرِ  َوَعَلى َيتَِّبُعوَنهُ  ثُمَّ  نُورا

 َيْنُجو ثُمَّ  اْلُمَناِفِقينَ  نُورُ  يُْطَفأُ  ثُمَّ  اَّللُ  َشاءَ  َمنْ  َتْأُخذُ  َوَحَسك   َكاَلِليُب 
لُ  َفَتْنُجو اْلُمْؤِمنُونَ  ا َسْبُعونَ  رِ اْلَبدْ  َلْيَلةَ  َكاْلَقَمرِ  ُوُجوُهُهمْ  ُزْمَرةٍ  أَوَّ  ََل  أَْلفا

َماءِ  ِفي َنْجمٍ  َكأَْضَوأِ  َيُلوَنُهمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ  اَسُبونَ يُحَ   َتِحلُّ  ثُمَّ  َكَذِلَك  ثُمَّ  السَّ
َفاَعةُ   ِفي َوَكانَ  اَّللُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  َقاَل  ِمنْ  النَّارِ  ِمنَ  َيْخُرجَ  َحتَّى َوَيْشَفُعونَ  الشَّ

 اْلَجنَّةِ  أَْهُل  َوَيْجَعُل  اْلَجنَّةِ  ِبِفَناءِ  َفُيْجَعُلونَ  َشِعيَرةا  َيِزنُ  َما اْلَخْيرِ  ِمنَ  َقْلِبهِ 
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ونَ  ْيءِ  َنَباَت  َيْنُبُتوا َحتَّى اْلَماءَ  َعَلْيِهمُ  َيُرشُّ ْيِل، ِفي الشَّ  ُحَراُقهُ  َوَيْذَهُب  السَّ
ْنَيا َلهُ  تُْجَعَل  َحتَّى َيْسأَلُ  ثُمَّ   َمَعَها اأَْمَثاِلهَ  َوَعَشَرةُ  الدُّ

“Bizler kıyamet gününde insanların üstünde geliriz. Diğer ümmetler 
putları ve taptıkları diğer şeylerle, sırayla çağrılacak. Sonra rabbimiz bize 
gelerek: 

“Siz kimi bekliyorsunuz?” diyecek. Orada olanlar: “Rabbimizi bekliyoruz” 
diyecekler. Buyuracak ki: 

“Sizin rabbiniz benim!” Onlar: “Sana bir bakalım!” diyecekler. Bunun 
üzerine Allah Teâlâ onlara gülerek tecellî edecek. Onlar da O’na tabi olacak-
lar. Mü'mîn veya münafık her insana bir nûr verilecek sonra o nurun peşine 
takılacaklar. Cehennem köprüsünün üzerinde bir takım çengeller ve pıtrak 
dikenleri vardır. Bunlar Allah'ın dilediklerini tutacaklar sonra münafıkların nuru 
sönecek. Sonra mü'minler kurtulacak. İlk zümre yüzleri dolunay gecesindeki 
ay gibi (parlak), yetmiş bin kişi olarak, hesap görmeden kurtulacaklar. Sonra 
onların arkasından gelenler gökteki yıldız ışıkları gibi geçecekler. Sonra bu 
minval üzere diğerleri geçecekler. Sonra şefaat helâl olacak ve “Allah'tan 
başka ibadete layık hak ilâh yoktur” deyip kalbinde bir arpa danesi ağırlığında 
imanı bulunanları cehennemden çıkarıncaya kadar şefaat edecekler. Bu 
çıkarılanlar cennetin içine konacaklar. Cennetlikler bunların üzerlerine su 
serpmeye başlayacaklar. Nihayet bunlar sel önünde nebat biter gibi 
bitecekler. Cehennemden çıkanda yanık eseri kalmayacak. Sonra kendisine 
dünya ve onunla birlikte dünyanın on misli verilinceye kadar dilekte 
bulunacak.”544 

1003- İbn Cerir ve İbn Ebî Hâtim, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den: 
“Nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün.” (Hadid 12) ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler:  

 َوِمْنُهمْ  َكالنَّْخَلةِ  نُوَرهُ  يُْؤَتى َمنْ  َفِمْنُهمْ  أَْعَماِلِهْم، َقْدرِ  َعَلى نُوَرُهمْ  يُْؤَتْونَ 

                                                

544 Sahih. Muslim (191) 
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ُجلِ  نُوَرهُ  يُْؤَتى َمنْ  ا َوأَْدَناُهمْ  اْلَقاِئمِ  َكالرَّ ةا  يُْطَفأُ  ِإبَهاِمهِ  َعَلى نُورا ةا مَ  َوَيِقدُ  َمرَّ  رَّ

“Onlara amelleri miktarınca bir nur verilecek ve sırattan geçeceklerdir. 
Kimisinin nuru bir dağ kadar, kimisinin nuru bir hurma ağacı kadar olacaktır. 
Nuru en az olan da başparmağının üzerinde bir yanıp bir sönen ışığı 
olandır.”545 

1004- İbn Ebî Hâtim, Ebu Umame radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 ِفيهِ  َتْقَتِسُمونَ  َمْنِزلٍ  ِفي َوأَْمَسْيُتمْ  أَْصَبْحُتمْ  َقدْ  ِإنَُّكمْ  النَّاُس  أَيَُّها
َئاِت  اْلَحَسَناِت  ي ِ  َهَذا َوُهوَ  آَخرَ  َمْنِزلٍ  ِإَلى ِمْنهُ  َتْظَعنُوا أَنْ  َوتُوِشُكونَ  َوالسَّ

ودِ  َوَبْيُت  الظُّْلَمةِ  َوَبْيُت  اْلَوْحَدةِ  َبْيُت  اْلَقْبرِ  ِإَلى ِشيرُ يَ  يِق  َوَبْيُت  الدُّ  ِإَل الض ِ
عَ  َما ُ  َوسَّ  ِتْلَك  َبْعِض  ِفي َفِإنَُّكمْ  ةِ اْلِقَيامَ  َيْومِ  َمَواِطنِ  ِإَلى ِمْنهُ  َتْنَتِقُلونَ  ثُمَّ  اَّللَّ

 ُوُجوه   َوَتْسَودُّ  ُوُجوه   فتبيض اَّللَِّ  ِمنَ  أَْمرٍ  ِفي النَّاَس  َيْغَشى َحتَّى اْلَمَواِطنِ 
 النُّورُ  يُْقَسمُ  ثُمَّ  َشِديَدة   ظُْلَمة   النَّاَس  َتْغَشى آَخرَ  َمْنِزلٍ  ِإَلى ِمْنهُ  َتْنَتِقُلونَ  ثُمَّ 

ا اْلُمْؤِمنُ  َفُيْعَطى  اْلَمثَُل  ُهوَ وَ  َشْيئاا يُْعَطَيانِ  َفال َواْلُمَناِفُق  اْلَكاِفرُ  َويُْتَركُ  نُورا
ُ  َضَربُهُ  الَِّذي ي ٍ  َبْحرٍ  ِفي َكظُُلَماٍت  أَوْ  َقاَل  ِكَتاِبهِ  ِفي اَّللَّ  َفَما َقْوِلهِ  ِإَلى لُج ِ
 َيْسَتِضيءُ  ََل  َكَما اْلُمْؤِمنِ  ِبنُورِ  َواْلُمَناِفُق  اْلَكاِفرُ  َيْسَتِضيءُ  َفاَل  نور من َلهُ 

 ِمنْ  َنْقَتِبْس  اْنظُُروَنا آَمنُوا ِللَِّذينَ  اْلُمَناِفُقونَ  َوَيُقولُ  اْلَبِصيرِ  ِبنُورِ  اْْلَْعَمى
ا َفاْلَتِمُسوا َوَراَءُكمْ  اْرِجُعوا ِقيَل  نُوِرُكمْ   َخَدعَ  الَِّتي اَّللَِّ  ُخْدَعةُ  َوِهَي  نُورا

                                                

545 Sahih. İbn Ebî Şeybe (7/107) Taberî Tefsir (22/398) Hâkim (2/478) İbn Ebî 
Hâtim Tefsir (18817) 
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 ِإَلى َفَيْرِجُعونَ  َخاِدُعُهمْ  َوُهوَ  اَّللَ  يَُخاِدُعونَ  َقاَل  َحْيُث  اْلُمَناِفِقينَ  ِبَها
 َوَقدْ  ِإَلْيِهمْ  َفَيْنَصِرُفونَ  َشْيئاا َيِجدُونَ  َفال النُّورُ  ِفيهِ  ُقِسمَ  الَِّذي َمَكانِ الْ 

 َباب   َلهُ  ِبُسورٍ  َبْيَنُهمْ  ُضِرَب 

“Ey insanlar! Şu anda iyiliklerin ve kötülüklerin paylaşıldığı bir yerde 
sabahlamış ve akşamlamış bulunuyorsunuz. Az sonra buradan bir başka yere 
- kabri göstererek - işte şuraya yalnızlık evine, karanlıklar yurduna, kurtlar 
diyârına, sıkıntılar mahalline taşınacaksınız. Allah'ın genişlettiklerinden başka 
herkes orada dardadır. Daha sonra oradan kıyamet karargâhına 
taşınacaksınız. Siz oradaki bazı konaklarda bulunurken, Allah tarafından bir 
emir gelip insanları bürüyecektir. Kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler 
kararacaktır. Sonra oradan bir başka konak yerine taşınacaksınız ve orada 
insanları şiddetli bir karanlık bürüyecektir. Sonra nurlar dağıtılacak, mü'mine 
bir nûr verilecek, kâfir ve münâfığa bir şey verilmeksizin olduğu gibi 
bırakılacaktır. İşte Allah Teâlâ'nın kitâbında örnek verdiği gibi:  

“Yahut engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir ki, onu dalga 
üstüne dalga kaplıyor; üstünde de bulut. Birbiri üstüne karanlıklar. 
İnsan, elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye 
Allah nûr vermemişse, artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur.” (Nûr 
40). Kâfir ve münafık, mü'minin nurundan aydınlanamayacaktır. Tıpkı körlerin 
görenlerin ışığından faydalanamadıkları gibi. O zaman münafıklar, îmân etmiş 
olanlara diyecekler ki:  

“Bize bir bakın, sizin ışığınızdan yararlanalım.” “Arkanıza dönün de 
bir nur arayın” denilir.” (Hadid 13) İşte bu, münafıkların Allah'ı aldatmak 
istedikleri gibi kendilerinin aldatıldığı bir ifâdedir. Nitekim Allah Teâlâ  

“Muhakkak münafıklar Allah’ı aldatmak isterler. Hâlbuki O, onları 
aldatandır.” (Nisa, 142) buyurmuştur. Onlar, nûrlann dağıtıldığı yere tekrar 
dönüp vardıklarında orada hiç bir şey bulamazlar. Yeniden mü'minlerin yanına 
geldiklerinde mü'minlerle onların aralarına, “İçinde rahmet, dışında azap 
olan kapılı bir sur çekilir” (Hadid 13)”546 

                                                

546 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebî Hâtim Tefsir (18821) Hâkim (2/434) 
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Kıyamet Gününde Nuru ve Karanlığı Gerekli Kılan 

Ameller 

1006- Ebû Dâvûd ve Tirmizî, Burayde radiyallahu anh’den547, İbn Mâce, 
Enes radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

رِ  اِئينَ  َبش ِ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  التَّام ِ  ِبالنُّورِ  اْلَمَساِجدِ  ِإَلى ظَُلمِ  ِفي اْلَمشَّ

“Karanlıklarda mescidlere yürüyenleri kıyamet gününde tam bir nur 
ile müjdele.”548 

Aynı hadis; Sehl b. Sad549, Zeyd b. Harise550, İbn Abbas551, İbn Ömer552, 
Harise b. Vehb553, Ebu Umame554, Ebu’d-Derdâ555, Ebu Said556, Ebu Musa557, 

                                                

İbnu’l-Mubarek Zühd (368) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Ehval (99) Beyhakî el-Esma ve’s-Sifat 
(1015) 

547 Sahih ligayrihi. Ebû Dâvûd (561) Tirmizî (223) Bezzar (10/322) el-Bagendî 
Emali (106) Taberânî Evsat (4/282) Fesevi Marife (3/357) Ru’yani (56) Beyhakî (3/64) 
Beyhakî Şuab (3/71) 

548 Hasen ligayrihi. İbn Mâce (781) Hâkim (1/332) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare 
(5/92) Taberânî Evsat (6/111) Temmam Fevaid (189-90) Ebu’ş-Şeyh Tabakat (833) 
Ukayli ed-Duafa (2/140) Beyhakî (3/63) Beyhakî Şuab (3/71) İbn Asakir Tarih (49/211) 

549 Sahih. İbn Huzeyme (1498-99) Hâkim (1/331) Taberânî (6/147) Beyhakî (3/64) 
Beyhakî Şuab (3/71) 

550 Zayıf. Taberânî (5/86) Kudai (754) İbn Asakir Tarih (19/343) 
551 Zayıf. Taberânî (10/289) Ebu Nuaym Marife (4280) Kudai Musnedu’ş-Şihab 

(756) 
552 Zayıf. Taberânî (12/358) Ebu Nuaym Marife (4330) 
553 Zayıf. Ebu Nuaym Marife (1984) 
554 Hasen ligayrihi. Taberânî (8/142, 294) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (1033) 
555 Hasen ligayrihi. Dârimî (1429) İbn Hibbân (2046) Taberânî Musnedu’ş-

Şamiyyin (3488, 3513) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (2/12) 
556 Sahih. Ebu Bekr el-Attar en-Nasibî Fevaid (el yazma no: 13) Tayalisi (2326) 

Ebû Ya'lâ (2/361) Ukayli ed-Duafa (3/105) Hatib el-Muttefak ve’l-Mufterak (472) 
557 Hasen ligayrihi. Bezzar (Keşfu’l-Estar 432) 
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Ebu Hureyre558 ve Aişe559 radiyallahu anhum ecmainden de gelmiştir. 

1007- Ahmed, Taberânî ve İbn Hibbân, İbn Ömer radiyallahu 
anhuma’dan, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
etti: 

اَلةِ  َعَلى َحاَفظَ  َمنْ  ا َلهُ  َكاَنْت  الصَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَنَجاةا  َوبُْرَهاناا نُورا
 َيْومَ  َوَكانَ  َنَجاة   َوََل  بُْرَهان   َوََل  نُور   َلهُ  َيُكنْ  َلمْ  َعَلْيَها يَُحاِفظْ  َلمْ  َوَمنْ 

 َوَهاَمانَ  َوِفْرَعْونَ  َقاُرونَ  َمعَ  اْلِقَياَمةِ 

“Kim namaza devam ederse kendisi için kıyamet gününde bir nur, 
burhan ve kurtuluş olur. Kim de devam etmezse onun nuru, burhanı ve 
kurtuluşu olmaz, kıyamet gününde Karun, Firavun ve Hâmân ile beraber 
olur.”560 

1008- Taberânî Evsat’ta, Ebû Said el-Hudrî radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

انُو َلهُ  َكاَنْت  اْلَكْهِف  ُسوَرةَ  َقَرأَ  َمنْ   َمكَّةَ  ِإَلى َمَقاِمهِ  ِمنْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  را

“Kim Kehf suresini okursa kıyamet gününde onun, okuduğu yer 
ile Mekke arası kadar nuru olur.”561  

1015- Taberânî ceyyid isnadla Ebu Umâme radiyallahu anh’den, Nebî 

                                                

558 Hasen. Taberânî Evsat (1/258) İbn Mâce (779) İbn Şahin et-Tergib (93) İbn 
Asakir Tarih (5/341) 

559 Hasen ligayrihi. Taberânî Evsat (2/68) 
560 Sahih. İbn Hibbân (4/359) Ahmed (2/169) Abdullah b. Ahmed es-Sunne (782) 

Dârimî (2763) Taberânî (14/127) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (245) Abd b. Humeyd 
(353) Mervezi Ta’zimu Kadri’s-Salat (58) Hallal es-Sunne (1196) Acurri eş-Şeria (275) 
Tahavî Şerhu Muşkili’l-Âsâr (3180) Esbehani et-Terhib (1933) İbn Batta el-İbane 
(2/683) 

561 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberânî Evsat (2/123) 
Abdurrazzak (1/186, 3/377) Hâkim (1/752, 4/557) İbn Ebî Şeybe (6/113) Nesâî 
Sunenu'l-Kubrâ (10788-90) Beyhaki Şuabu’l-İman (3/112) 
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sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا َلهُ  َكاَنْت  اِْلْساَلمِ  ِفي َشْيَبةا  َشاَب  َمنْ   الِقَياَمةِ  َيْومَ  نُورا

“Kim İslam’da saçını ağartırsa kendisi için kıyamet gününde bir nur 
olur.”562 

1016- Taberânî ceyyid isnad ile ve Bezzar hasen isnad ile Ebu Hureyre 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا َلهُ  َكانَ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي ِبَسْهمٍ  َرَمى َمنْ   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  نُورا

“Kim Allah yolunda bir ok atarsa bu kendisi için kıyamet gününde 
bir nur olur.”563 

1020- Buhârî ve Muslim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan564, Muslim 
Cabir radiyallahu anh’den565, Hâkim, Ebu Hureyre566 ve İbn Amr567 radiyallahu 
anhum’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُلَمات  ظُ  الظُّْلمَ  َفِإنَّ  َوالظُّْلمَ  ِإيَّاُكمْ 

“Sizi zulümden sakındırırım. Zira zulüm kıyamet gününde 
karanlıklardır.”568 

                                                

562 Sahih ligayrihi. Ahmed (4/386) Abdurrazzak (5/261) Taberânî (8/122) 
Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (2482) Abd b. Humeyd (298) 

563 Sahih ligayrihi. Bezzar (16/190) Bkz.: el-Elbani es-Sahiha (2555) 
564 Sahih. Buhârî (2447) Muslim (2579) 
565 Sahih. Muslim (2578) 
566 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (2/431) Hâkim (1/57) İbn 

Hibbân (14/141) Hatib Telhisu’l-Muteşabih (1/86) Buhârî Edebu’l-Mufred (470, 487) 
Humeydî (1193) 

567 Sahih. İbn Hibbân (11/579) Hâkim (1/55) Ahmed (2/195) Dârimî (2558) Tayalisi 
(2386) İbn Ebî Şeybe (7/192) Taberânî (13/549) 

568 Mütevatir. Bkz.: el-Elbani es-Sahiha (858) 
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Sırat Hakkında Diğer Rivayetler 

1023- Ahmed, Aişe radiyallahu anha’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْعرِ  ِمنَ  أََدقُّ  ِجْسر   مَ ِلَجَهنَّ  ْيِف  ِمنَ  َوأََحدُّ  الشَّ  َكاَلِليُب  َعَلْيهِ  السَّ
يحِ  َوَكاْلَبْرِق  َكالطَّْرِف  َعَلْيهِ  َوالنَّاُس  اَّللُ  َشاءَ  َمنْ  َيْأُخُذونَ  َوَحَسك    َوَكالر ِ

َكاِب  اْلَخْيلِ  َوَكأََجاِويدِ   َفَناجٍ  َسل ِمْ  َرب ِ  َسل ِمْ  َرب ِ  َيُقولُونَ  َواْلَماَلِئَكةُ  َوالر ِ
ر   ُمَسلَّم   َوَمْخُدوش   ُمَسلَّم    َوْجِههِ  َعَلى النَّارِ  ِفي َوُمَكوَّ

“Cehennemin kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüsü vardır. onun 
üzerinde kerpetenler ve dikenler vardır. Allah’ın dilediği kimseleri 
tutarlar. İnsanlar bu köprünün üzerinden göz açıp kapama hızında, 
şimşek hızında, rüzgâr hızında, iyi cins atlar gibi ve binekliler gibi 
geçerler. Melekler derler ki: “Rabbim! Selamet ver, rabbim selamet ver.” 
Kimisi kurtulur, kimisi tırmalanmış olarak kurtulur, kimisi de yüzü 
üzerine ateşe yuvarlanır.”569 

1024- Muslim, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet etti: 

ْعَرةِ  ِمنَ  أََدقُّ  اْلِجْسرَ  أَنَّ  َبَلَغِني ْيِف  ِمنَ  َوأََحدُّ  الشَّ  السَّ

“Bana ulaştığına göre köprü kıldan ince ve kılıçtan keskindir.”570 

1025- İbn Mâce, Ebu Said radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

َراطُ  يُوَضعُ  ْعَدانِ  َكَحَسِك  َحَسٍك  َعَلى َجَهنَّمَ  َظْهَراَنْي  َبْينَ  الص ِ  السَّ
                                                

569 Hasen. Ahmed (6/110) 
570 Sahih. Muslim (183) 
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 ِبهِ  َوُمْحَتَبس   َناجٍ  ثُمَّ  ِبهِ  وج  َوَمْخدُ  ُمَسلَّم   َفَناجٍ  النَّاُس  َيْسَتِجيزُ  ثُمَّ 
 ِفيَها َوَمْنُكوس  

“Sırat cehennemin ortasının üstüne, sa'dân dikenleri gibi dikenler 
üzerine konulur. Sonra insanlar onun üstünden geçmeye çalışırlar. Artık 
kimisi sapasağlam geçip kurtulur. Kimisi o dikenle tırmalanmış olup 
sonra geçerek kurtulur. Kimisi de o dikene takılarak cehenneme baş 
aşağı atılır.”571 

1026- Ahmed, Taberânî, Bezzar, İbn Ebi Asım ve Beyhakî sahih isnadla 
Ebu Bekre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

َراطِ  َعَلى النَّاُس  يُْحَمُل  َراطِ  َجْنَبَتا ِبِهمْ  َفَيَتَقاَدعُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  الص ِ  الص ِ
ي النَّارِ  ِفي اْلِفَراِش  َتَقاُدعَ  ُ  َفُيَنج ِ  ِلْلَماَلِئَكةِ  يُْؤَذنُ  ثُمَّ  َيَشاءُ  َمنْ  ِبَرْحَمِتهِ  اَّللَّ

ينَ  َهَداءِ  َوالنَِّبي ِ  َوَيْشَفُعونَ  َويُْخَرُجونَ  َفَيْشَفُعونَ  َيْشَفُعوا أَنْ  َوالشُّ
ةا  َيِزنُ  َما َقْلِبهِ  ِفي َكانَ  َمنْ  َويُْخِرُجونَ  َوَيْشَفُعونَ  َويُْخَرُجونَ   ِإيَمانٍ  ِمنْ  َذرَّ

“Kıyamet gününde insanlar sırat üzerinde taşınırlar. Sıratın iki 
tarafına kelebeklerin ateşe üşüştükleri gibi üşüşürler. Allah, rahmetiyle 
dilediklerini kurtarır. Sonra meleklere, nebilere ve şehitlere şefaat 
etmeleri için izin verilir. Onlar da şefaat ederler ve ateşten çıkarırlar. Yine 
şefaat ederler ve ateşten çıkarırlar. Sonra yine şefaat ederler ve kalbinde 
zerre ağırlığınca iman bulunanları ateşten çıkarırlar.”572 

1027- Taberânî ve Beyhakî sahih isnadla İbn Mes’ud radiyallahu anh’ın 

                                                

571 Sahih. İbn Mâce (4280) Ahmed (3/11) İbn Ebî Şeybe (7/58) Taberî Tefsir 
(15/602) Hâkim (4/628) İbnu’l-Mubarek Zühd (1268) 

572 Hasen. Ahmed (5/43) İbn Ebî Şeybe (7/59) Buhârî Tarih (9/37) Buhârî el-Kuna 
(328) Bezzar (9/122) İbn Ebi Asım es-Sunne (837) Taberânî Sagir (929) Dulabi el-
Kuna (1080) el-Hallal es-Sunne (1581) Beyhakî el-Ba’s (501) Zehebi İsbatu’ş-Şefaa 
(16) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (457, 564, 650, 1172) 
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şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ْيِف اْلُمْرَهِف  َراُط َعَلى َسَواِء َجَهنََّم ِمْثَل َحد ِ السَّ يُوَضُع الص ِ
ِزلَّة  َعَلْيِه َكاَلِليب  ِمْن َناٍر يُْخَتَطُف ِبَها َفُمْمَسك  َيْهِوي ِفيَها َمْدَحَضة  مَ 

يِح  َوَمْصُروع  َوِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ َكاْلَبْرِق َفاَل َيْنَشُب َذاَك أَْن َيْنُجَو ثُمَّ َكالر ِ
ُجِل ثُمَّ َكَرَمِل  َوََل َيْنَشُب َذاَك أَْن َيْنُجَو ثُمَّ َكَجْرِي اْلَفَرِس ثُمَّ َكَسْعِي  الرَّ

َحْتُه النَّاُر  ُجِل َحتَّى َيُكوَن آِخَرُهْم ِإْنَساناا َرُجل  َقْد َلوَّ ُجِل ثُمَّ َكَمْشِي الرَّ الرَّ
ا َحتَّى يُْدِخَلُه اَّللُ اْلَجنََّة ِبَفْضِل َرْحَمِتِه َفُيَقاُل َلُه َتَمنَّ َوَسْل  َوَلِقَي ِفيَها َشرًّ

ِة َفُيَقاُل َلُه َتَمنَّ َوَسْل َقاَل َحتَّى َفَيُقوُل أَْي َرب ِ   أََتْهَزأُ ِمن ِي َوأَْنَت َربُّ اْلِعزَّ
 ِإَذا اْنَقَطَعِت اْْلََماِنيُّ َقاَل َلَك َما َسأَْلَت ِمْثَلُه َمَعهُ 

“Cehennemin üzerine sırat, keskin ve ince bir kılıç gibi, zayıf ve kaygan 
bir şekilde konulur. Üzerinde ateşten kancalar vardır ve bunlarla tutup içine 
çeker. Kimisi oradan şimşek gibi yürüyerek geçer. O kancalara takılmadan 
kurtulur. Kimisi rüzgâr gibi geçer ve kancalara takılmadan kurtulur. Kimisi at 
hızıyla koşarak geçer, kimisi koşan bir adam gibi geçer, kimisi hızlı yürüyen 
kişi gibi geçer, kimisi normal yürüyen kişi gibi geçer. Sonuncuları olan bir 
adamı cehennem yakalar ve Allah onu fazlı ve rahmetiyle cennete koyuncaya 
kadar orada kötülükle karşılaşır. Ona:  

“Temennide bulun ve iste” denilir. O da: “Ey rabbim! Sen, Rabbu’l-İzzet 
olduğun halde benimle alay mı ediyorsun?” der. Ona:  

“Temennide bulun ve iste” denilir. Temennileri bittiği zaman ona: 

“Sana istediğin şeylerle beraber bir misli daha vardır” denilir.”573 

                                                

573 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberânî (9/203) Hattabi Garibu’l-
Hadis (2/247) 
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1028- İbn Cerir ve Beyhakî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

َراطُ  ْيِف  َحد ِ  ِمْثُل  َجَهنَّمَ  َعَلى الص ِ  َكاْلَبْرِق  اْْلُوَلى الطََّبَقةُ  َفَتُمرُّ  السَّ
يحِ  َوالثَّاِنَيةُ  اِبَعةُ  اْلَخْيلِ  َكأَْجَودِ  َوالثَّاِلَثةُ  َكالر ِ ونَ  مَّ ثُ  اْلَبَهاِئمِ  َكأَْجَودِ  َوالرَّ  َيُمرُّ

 َسل ِمْ  َسل ِمْ  اللَُّهمَّ  َيُقولُونَ  َواْلَماَلِئَكةُ 

“Cehennem üzerine kılıç gibi keskin sırat konulur. İlk tabaka şimşek gibi 
geçer. İkinci tabaka rüzgâr gibi, üçüncü tabaka iyi cins atlar gibi, dördüncü 
tabaka iyi cins binek hayvanları gibi geçer. Sonra yürüyerek geçerlerken 
melekler: “Allah’ım! Selamet ver, selamet ver” derler.”574 

1029- Hennad, İbn Mes’ud radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

ُ  َيْأُمرُ  َراطِ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اَّللَّ  َيُمرُّ فَ  َقاَل  َجَهنَّمَ  َعَلى َفُيْضَرُب  ِبالص ِ
ا النَّاُس   َكَمر ِ  ثُمَّ  اْلَخاِطِف  اْلَبْرِق  َكَلْمحِ  أََواِئُلُهمْ  أَْعَماِلِهمْ  َقْدرِ  َعَلى ُزَمرا
يحِ  ُجُل  َيُمرَّ  َحتَّى َكَذِلَك  ثُمَّ  اْلَبَهاِئمِ  َكأَْسَرعِ  ثُمَّ  الطَّاِئرِ  َكَمر ِ  ثُمَّ  الر ِ ا الرَّ  َسْعيا
ُجُل  َيُمرُّ  ثُمَّ  ا الرَّ  َيا َيُقولُ  َبْطِنهِ  َعَلى َيَتَلبَّطُ  َرُجالا  آِخُرُهمْ  َيُكونُ  مَّ ثُ  َماِشيا
 َعَمُلَك  ِبَك  أَْبَطأَ  ِإنََّما ِبَك  أُْبِطئْ  َلمْ  َفَيُقولُ  ِبي؟ أَْبَطْأَت  ِلمَ  َرب ِ 

“Allah Tebarek ve Teâlâ emreder de cehennem üzerine sırat kurulur. 
İnsanlar amellerine göre gruplar halinde geçerler. İlkleri şimşek parlaması 
hızında geçerler. Sonrakiler rüzgâr hızında, sonrakiler kuşlar gibi, sonrakiler 
hayvanların hızında geçerler. Sonra kişi koşarak, sonra yürüyerek geçer. En 
sonuncuları karnı üzerinde sürünerek geçer ve der ki: 

                                                

574 Muslim'in şartına göre sahih. Taberî Tefsir (15/595) Sa’lebî el-Keşfu ve’l-
Beyan (6/226) Yahya b. Sellam Tefsir (1/237) Hâkim (2/407) İbn Ebi Zemeneyn es-
Sunne (96) Beyhakî el-Ba’s (412) 
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“Ya rabbi! Beni neden geri bıraktın?” Allah buyurur ki: “Seni ben geri 
bırakmadım, ancak amelin geri bıraktı.”575  

1035- Hâkim sahih kaydıyla Abdullah b. Selam radiyallahu anh’den 
şöyle dediğini rivayet etti: 

ُ  َبَعَث  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا ةا  َخِليَقةَ الْ  اَّللَّ ةا  أُمَّ  َيُكونَ  َحتَّى َنِبيًّا َوَنِبيًّا أُمَّ
ُتهُ  أَْحَمدُ  ا اْْلَُممِ  آِخرُ  َوأُمَّ ُتهُ  َفَيْتَبُعهُ  َفَيُقومُ  َقاَل  َمْرَكزا َها أُمَّ  ثُمَّ  َوَفاِجُرَها َبرُّ
ُ  َفَيْطِمُس  اْلِجْسرَ  َفَيْأُخُذونَ  َجَهنَّمَ  ِجْسرُ  يُوَضعُ   َفَيَتَهاَفُتونُ  َداِئهِ أَعْ  أَْبَصارَ  اَّللَّ
اِلُحونَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َوَيْنُجو َوَيِمينٍ  ِشَمالٍ  ِمنْ  ِفيَها  َوالصَّ
اُهمُ  َمَعهُ  يِهمْ  اْلَماَلِئَكةُ  َفَتَتَلقَّ  َعَلى َيِميِنَك  َعَلى اْلَجنَّةِ  ِفي َمَناِزَلُهمْ  َفُتَور ِ

 ثُمَّ  َقاَل  اْْلَخرِ  اْلَجاِنِب  ِمنَ  ُكْرِسي   َلهُ  َفُيْلَقى َرب ِهِ  ِإَلى َيْنَتِهَي  َحتَّى َيَساِركَ 
ُ  َرِحمَ  نُوح   آِخُرُهمْ  َيُكونَ  َحتَّى َواْْلَُممُ  اْْلَْنِبَياءُ  َيتَِّبُعُهمُ  ا اَّللَّ  نُوحا

“Kıyamet günü olduğu zaman Allah ümmet ümmet, nebî nebî halkı 
diriltir. Sonunda ümmetlerin sonuncusu olan Ahmed (sallallahu aleyhi ve 
sellem) ve ümmeti diriltilir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem kalkar ve ümmeti 
de iyisiyle, günahkârıyla O’nu takip ederler. Sonra cehennem üzerine bir köprü 
kurulur. Köprünün yolunu tutarlar. Allah, düşmanlarının gözlerini kör eder de 
sağdan soldan düşerler. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ve salihler kurtulurlar. 
Melekler onları karşılar ve cennetteki yerlerini: “Sağında” ve “Solunda” diyerek 
gösterirler. Tâ ki rabbine gelir ve O’nun için diğer tarafa kürsî konulur. Sonra 
diğer nebiler ve ümmetler onları takip ederler. Sonunda Nuh aleyhi's-selâm 
gelir. Allah Nuh’a rahmet etsin.”576 

1036- İbnu’l-Mubarek, Abdullah b. Şakik el-Ukaylî rahimehullah’tan 

                                                

575 Hasen. Hennad Zühd (322) Taberî Tefsir (15/44) Yahya b. Sellam Tefsir (1/157) 
Hâkim (4/541) İbn Ebî Şeybe (7/511) Taberânî (9/354) Mervezi Ta’zimu Kadri’s-Salat 
(282) Beyhakî el-Ba’s (1180) 

576 Sahih mevkuf. Hâkim (4/612) Beyhakî Delailu’n-Nubuvve (5/485) Esed b. 
Musa Zühd (44) İbnu’l-Mubarek Zühd (398) 
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şöyle dediğini rivayet etti: 

َراطَ  اَمةِ اْلِقيَ  َيْومَ  النَّاُس  َيُجوزُ   َوأَْعَماِلِهمْ  ِإيَماِنِهمْ  َقْدرِ  َعَلى الص ِ
ُجُل  َفَيُجوزُ  ْرَعةِ  ِفي َكالطَّْرَفةِ  الرَّ ْهمِ  السُّ ِريعِ  َوَكالطَّاِئرِ  اْلَمْرِمي ِ  َوَكالسَّ  السَّ
رِ  اْلَجَوادِ  َوَكاْلَفَرِس  الطَّْيَرانِ  ُجُل  َوَيُجوزُ  اْلُمَضمَّ ا َيْعُدو الرَّ  ُجُل َوالرَّ  َعْدوا
ا َيْحُبو َيُجوزُ  َمنْ  آِخرُ  َيُكونَ  َحتَّى َمْشياا َيْمِشي  َحْبوا

“İnsanlar kıyamet gününde sırat üzerinden imanı ve amellerine göre 
geçerler. Kimi göz açıp kapama hızında, kimi atılan ok hızında, kimi hızlı uçan 
kuşlar gibi, kimi iyi cins at gibi, kimisi koşarak, kimi yürüyerek geçer. En 
sonuncuları sürünerek geçer.”577 

1037- İbn Asakir, el-Fudayl b. Iyad rahimehullah’tan şöyle dediğini 
rivayet etti: 

َراطَ  أَنَّ  َبَلَغِني  آَلٍف  َخْمَسةُ  َعامٍ  أَْلَف  َعَشرَ  َخْمَسةَ  َمِسيَرةُ  الص ِ
ْعَرةِ  ِمنَ  أََدقُّ  ُمْسَتَوى آَلٍف  وَخْمَسةُ  ُهُبوط   آَلٍف  َوَخْمَسةُ  ُصُعود    الشَّ
ْيِف  ِمنَ  َوأََحدُّ   ِمنْ  َمْهُزولٍ  َضاِمرٍ  ُكلُّ  ِإَل َيُجوُزَها َل َجَهنَّمَ  َمْتنِ  َعَلى السَّ
 َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللِ  َخْشَيةِ 

“Bana ulaştığına göre sırat köprüsü on beş bin yıl uzunluğundadır. Çıkışı 
beş bin yıl, inişi beş bin yıl, üzerinden geçişi beş bin sene sürer. Kıldan ince, 
kılıçtan keskindir. Cehennemin üzerindedir. Onun üzerinden ancak Allah Azze 
ve Celle’nin korkusundan titreyenler geçebilecektir.”578 

                                                

577 Sahih maktu. İbnu’l-Mubarek Zühd (408) 
578 Sahih maktu. Dineveri el-Mucalese (3575) İbn Asakir Tarih (48/395) 
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Sırat Üzerinden Geçmeyi ve Sebatı Sağlayan Ameller 

1049- Hâkim sahih kaydıyla ve Taberânî, Ummu’d-Derdâ radiyallahu 
anha’dan şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ْرَداءِ  ِْلَِبي ُقْلُت  َجاُل  َيْبَتِغي َما ِْلَْضَياِفَك  َتْبَتِغي أَََل  الدَّ  الر ِ
 ِإنَّ  َيُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  ىَصلَّ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َفَقاَل  ِْلَْضَياِفِهْم؟

ا َعَقَبةا  أََماَمُكمْ  َف  أَنْ  َفأُِحبُّ  اْلُمْثِقُلونَ  َيُجوُزَها ََل  َكئُودا  اْلَعَقَبةِ  ِلِتْلَك  أََتَخفَّ

“Ebu’d-Derda radiyallahu anh’e dedim ki: “Misafirlerin için, erkeklerin 
misafirlerine aldığı eşyalardan almaz mısın?” Dedi ki: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

“Muhakkak ki önünüzde zorlu bir geçit vardır. Oradan ağır yük 
sahipleri geçemez.” Ben de o geçit için yükümü hafif tutmak istiyorum.”579 

1050- Bezzar bu hadisi şu lafızla rivayet etti: 

ا َعَقَبةا  أَْيِديُكمْ  َبْينَ  ِإنَّ   ُمِخف ٍ  ُكلُّ  إَلَّ  ِفيَها َيْنُجو َل َكئُودا

“Muhakkak ki önünüzde zorlu bir geçit vardır. Ondan ancak yükü 
hafif olanlar kurtulabilir.”580 

1052- Ahmed, sahih isnadla Ebu Zerr radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 َجَهنَّمَ  ِجْسرِ  ُدونَ  أَنَّ  ِإَليَّ  َعِهدَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى َخِليِلي ِإنَّ 
                                                

579 Hasen. Hâkim (4/618) Taberî Tehzibu’l-Asar (2495) Temmam er-Razi Fevaid 
(1642) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/226) İbnu’l-A’rabi ez-Zuhd ve Sifatu’z-Zahidin 
(101) İbn Asakir Tarih (40/25, 47/151) İbn Asakir Erbaune Hadisen (s.68) el-Elbani 
es-Sahiha (2480) 

580 Hasen. Bezzar (10/54) Muafa b. İmran Zühd (214) 
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ا  اْضِطَمار  وَ  اْقِتَدار   أَْحَماِلَنا َوِفي َعَلْيهِ  َنْأِتي َوِإنَّا َوَمِزلَّةٍ  َدْحٍض  َذا َطِريقا
 َمَواِقيرُ  َوَنْحنُ  ْيهِ َعلَ  َنْأِتَي  أَنْ  َمنْ  َنْنُجوَ  أَنْ  أَْحَرى

“Muhakkak ki dostum sallallahu aleyhi ve sellem Cehennem köprüsünün 
berisinde ayakları kaydıran ve zillete düşüren bir yer olduğunu, o yere 
yüklendiğimiz az malla gelmenin kurtuluşumuz için ağır bir yükle gelmekten 
daha uygun olacağını haber verdi.”581 

Herkesin Mutlaka Cehenneme Uğrayacak Olması 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا َرب َِك  َعَلى َكانَ  َواِرُدَها ِإَلَّ  ِمْنُكمْ  َوِإنْ  ي ثُمَّ  * َمْقِضيًّا َحْتما  الَِّذينَ  نَُنج ِ
 ِجِثيًّا ِفيَها الظَّاِلِمينَ  َوَنَذرُ  اتََّقْوا

“İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, rabbin için 
kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz, Allah'tan sakınanları kurtarırız; 
zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.” (Meryem 71-72) 

1060- Beyhakî, İkrime’den şöyle dediğini rivayet etti: 

ُخول َقاَل { واردها ِإَلَّ  ِمْنُكم َوِإن} َتَعاَلى ْولهقَ  ِفي  الدُّ

“İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur” ayetinde kastedilen 
oraya (cehenneme) girmektir.”582 

Bu rivayetler uğramayı giriş olarak tefsir etmektedir. Bu, ayet hakkındaki 

                                                

581 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (5/159) İbn Sa’d Tabakat (4/236) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/161) Haris b. Ebi Usame Musned (1087) İbn Asakir Tarih 
(66/204) 

582 Sahih maktu. Hatib Taliyu’t-Telhis (144) 
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iki görüşten biridir ve el-Kurtubî de bunu tercih etmiştir. İkinci görüş ise 
geçmek anlamında olduğu şeklindedir. Nevevî de bunu tercih etmiştir. Bunun 
delilleri de şöyledir: 

1062- Ahmed, Tirmizî, sahih kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, İbn Mes’ud 
radıyallahu anh’den Meryem suresi 71. Ayeti hakkında Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

لُُهْم َكَلْمِح الَبْرِق  ُدُروَن ِمْنَها ِبأَْعَماِلِهمْ َيِرُد النَّاُس النَّاَر ثُمَّ َيْص   َفأَوَّ
يحِ  اِكِب  ثُمَّ َكالر ِ ُجلِ  ثُمَّ َكُحْضِر الَفَرِس، ثُمَّ َكالرَّ  الرَّ

 ِفي َرْحِلِه ثُمَّ َكَشد ِ
 ثُمَّ َكَمْشِيهِ 

“Bütün insanlar cehenneme girer. Ancak daha sonra amellerine 
göre oradan çıkarılacaklardır. Oradan ilk çıkanlar şimşek hızında 
çıkarlar. Sonrakiler rüzgâr, sonrakiler atın koşması, sonrakiler bineğine 
binmiş kişi, sonrakiler koşan kimse gibi, sonrakiler de yürüyen kimse 
hızında çıkarlar.”583 

1063- İbn Ebî Hâtim, İbn Mes’ud radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ا النَّاُس  َيِردُ  َراطَ  َجِميعا  ثُمَّ  النَّارِ  َحْوَل  ِقَياُمُهمْ  َوُوُروُدُهمْ  الص ِ
َراطِ  َعنِ  ُدُرونَ َيْص   َمنْ  َوِمْنُهمْ  اْلَبْرِق  ِمْثَل  َيُمرُّ  َمنْ  َفِمْنُهمْ  ِبأَْعَماِلِهمْ  الص ِ
يِح، ِمْثَل  َيُمرُّ   لِ اْلَخيْ  َكأَْجَودِ  َيُمرُّ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  الطَّْيرِ  ِمْثَل  َيُمرُّ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  الر ِ

ِبلِ  َكأَْجَودِ  َيُمرُّ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  ُجلِ  َكَعْدوِ  َيُمرُّ  َمنْ  ِمْنُهمْ وَ  اْْلِ  ِإنَّ  َحتَّى الرَّ

                                                

583 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizî (3159) Ahmed (1/433) Dârimî (2852) 
Hâkim (2/407, 4/629) Vahidi el-Vesit (595) Hakîm et-Tirmizî Nevadiru’l-Usul (103, 
991) Beyhakî Şuab (1/335) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşûr (657) Abdulgani el-Makdisi 
Zikru’n-Nar (98) 
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ا آِخَرُهمْ  أُ  َيُمرُّ  َقَدَمْيهِ  ِإْبَهاَمْي  َمْوِضَعْي  َعَلى نُوُرهُ  َرُجل   َمرًّ َراطَ  ِبهِ  َيَتَكفَّ  الص ِ
َراطُ   َمَعُهمْ  َماَلِئَكة   َحافََّتاهُ  الَقَتاد َكَحسك َحَسك َعَلْيهِ  َمَزل ة َدْحُض  َوالص ِ

 النَّاَس  ِبَها َيْخَتِطُفونَ  َنارٍ  ِمنْ  اَلِليُب كَ 

“Bütün insanlar Sırât'a uğrayacaktır. Onların Sırât'a uğramaları, ateşin 
çevresinde dikilmeleridir. Sonra Sırât'tan amelleri ile geçip çıkacaklardır. 
Onlardan şimşek gibi geçenleri, rüzgâr gibi geçenleri, kuş gibi geçenleri, en 
cins at gibi geçenleri, en iyi cins deve gibi geçenleri, insanın koşması gibi 
geçenleri vardır. Onların geçmekte en sonuncuları, iki ayağının iki 
parmaklarının önünde bir nûr olan kişidir. Onunla Sırât'ı gözleyerek geçer. 
Sırat kaygandır. Üzerinde geven dikeni gibi dikenler vardır. İki tarafında 
yanlarında ateşten kancalar olan, melekler vardır. Bu kancalarla insanları 
ansızın yakalayıverirler.”584 

1065- İbn Cerir, Ganim b. Kays rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

 ِإَهاَلةٍ  َمْتنُ  َكأَنََّها ِللنَّاِس  النَّارُ  تُْمَسُك  َكْعب   َفَقاَل  النَّارِ  ُرودَ وَ  َذَكُروا
ُهمْ  اْلَخاَلِئِق  أَْقَدامُ  َعَلْيَها َيْسَتِوي َحتَّى  أَنْ  ُمَنادٍ  يَُناِديَها ثُمَّ  َوَفاِجُرُهمْ  َبرُّ

 َوَلِهَي  َلَها َوِلي ٍ  ِبُكل ِ  َفُيْخَسُف  َقاَل  أَْصَحاِبي َوَدِعي أَْصَحاَبِك  أَْمِسِكي
ُجلِ  ِمنَ  ِبِهمْ  أَْعَلمُ   أَْبَدانُُهمْ  َنِديَّةا  اْلُمْؤِمنُونَ  َوَيْخُرجُ  ِبَوَلِدهِ  الرَّ

“Cehenneme uğrama konusu konuşuluyordu. Kâ’b rahimehullah dedi ki: 

“Cehennem insanlar için tutulur (teskin edilir) de sanki donmuş bir yağın 
yüzü gibi olur. Nihayet iyisi ile günahkârı ile bütün yaratıkların ayakları onun 
üzerine basınca bir münâdî ona:  

                                                

584 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebî Hâtim’in Tefsir’inden naklen: İbn Kesir 
Tefsir (5/254) Ebu’l-Leys es-Semerkandî Tenbihu’l-Gafilin (71) 
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“Ashabını tut, benim ashabımı bırak” diye nida eder. Cehenneme ehil 
olan herkesi batırır. Şüphesiz o, cehenneme ehil olanları kişinin çocuğunu 
bilmesinden daha iyi bilir. Mü’minler ise elbiseleri ıslanmış olarak çıkarlar.”585 

1068- Hennad, Taberânî ve Beyhakî, Halid b. Ma’dan rahimehullah’ın 
şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 َقال النَّاَر؟ َنِردَ  أَنْ  اَربُّنَ  َيِعْدَنا أََلمْ  َقالُوا اْلَجنَّةَ  اْلَجنَّةِ  أَْهُل  َدَخَل  ِإَذا
 َخاِمَدة   َوِهَي  ِبَها َمَرْرتُمْ  َوَلِكنْ  َبَلى

“Cennetlikler cennete girdikleri zaman derler ki: “Ey rabbimiz! Bizim 
cehenneme uğrayacağımızla tehdit etmedin mi?” Allah buyurur ki: 

“Evet, lakin siz ona uğradığınızda o sönük idi.”586 

1070- Beyhakî, Hasen el-Basrî rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

 َيْدُخَلَها أَنْ  َغْيرِ  ِمنْ  َعَلْيَها اْلَمَمرُّ  اْلوُرودُ 

“Ayette geçen uğramak; cehenneme girmeden geçmektir.”587 

1071- Hennad, Hafsa radiyallahu anha’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا َشِهدَ  أََحد   النَّارَ  َيْدُخَل  ََل  أَنْ  َْلَْرُجو ِإن ِي  َقاَلْت  َواْلُحَدْيِبَيةَ  َبْدرا
ُ  أََلْيَس  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا َفُقْلُت   اَواِرُدهَ  ِإَلَّ  ِمْنُكمْ  َوِإنْ } َيُقولُ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اَّللَّ

                                                

585 Muslim'in şartına göre sahih. Taberî Tefsir (15/593) 
586 Sahih maktu. Hennad Zühd (231) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (5/212) Vahidi 

el-Vesit (3/192) 
587 Hasen maktu. Adem b. Ebi İyas Tefsiru Mucahid (s.458) Beyhakî el-Ba’s (418)  
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ا َرب َِك  َعَلى َكانَ  ي ثُمَّ } َيُقولُ  َتْسَمِعيهِ  أََفَلمْ  َقاَل  ؟{َمْقِضيًّا َحْتما  الَِّذينَ  نَُنج ِ
 {ِجِثيًّا ِفيَها الظَّاِلِمينَ  َوَنَذرُ  اتََّقْوا

“Ümit ediyorum ki Bedir ve Hudeybiye’ye katılanlardan hiçkimse 

cehenneme girmeyecektir.” Hafsa radıyallahu anha dedi ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor mu?:  

“İçinizde hiç kimse yoktur ki, cehenneme uğramış olmasın.” (Meryem 71)” 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“(Ondan sonraki ayette) Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: 

“Sonra Allah'tan sakınanları kurtarır, zâlimleri ise, orada dizüstü 

bırakırız.” (Meryem 72)”588 Bunu Muslim, Umm Mubeşşir radiyallahu 

anha’dan rivayet etmiştir. 

1072- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َقاَل  الَقَسمِ  َتِحلَّةَ  ِإَلَّ  النَّارَ  َفَيِلجَ  الَوَلدِ  ِمنَ  َثالََثة   ِلُمْسِلمٍ  َيُموُت  َلَ 
 {َواِرُدَها ِإَلَّ  ِمْنُكمْ  َوِإنْ } اَّللَِّ  َعْبدِ  أَبُو

“Üç çocuğu ölen Müslüman cehenneme girmez, ancak hakkında 
yemin edilen kısım hariç.” Sonra ravi Ebu Abdillah (Sufyan b. Uyeyne 
rahimehullah): “İçinizden ona uğramayacak hiç kimse yoktur” (Meryem 71) 
ayetini okudu.”589 

1073- Taberânî, Abdurrahman b. Beşr el-Ensarî radiyallahu anh’den 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

588 Sahih. Muslim (2496) Hennad Zühd (230) 
589 Sahih. Buhârî (1215) Muslim (2632) 



380 

 

 َعاِبرَ  ِإَلَّ  النَّارَ  َيِردِ  َلمْ  اْلِحْنَث  َيْبُلُغوا َلمْ  اْلَوَلدِ  ِمنَ  َثاَلَثة   َلهُ  َماَت  َمنْ 
َراطِ  َعَلى اْلَجَوازَ  َيْعِني َسِبيلٍ   الص ِ

“Kimin buluğa ermemiş üç çocuğu ölürse cehennemden ancak 
uğrayarak geçer.” Yani sırat üzerinden geçer.”590 

Üçüncü görüş: Uğramak ile kastedilenin üzerinden bakmak, onu görmek 
ve yakınlaşmak olduğudur. Çünkü onlar hesap yerinde cehennemin yakınında 
bulunurlar, sorgulanma esnasında ona bakarlar. Sonra takva sahibi olanlar 
kurtulur ve onların cennete götürülmeleri emredilir. Geride zalimler diz çökmüş 
olarak kalırlar. Onların cehenneme götürülmeleri emredilir. Nitekim Allah 
Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا  َمْدَينَ  َماءَ  َوَردَ  َوَلمَّ

“Musa, Medyen suyuna varınca.” (Kasas 23) Yani orayı gördü, henüz 
girmemişti. 

Nitekim seleften birçok kimse oradan geçeceğini bilmediğinden, 
cehenneme uğramanın gerçekleşmesinden korkuya düşmüşlerdir. 

1075- Hennad, ez-Zuhd’de Ahmed, Hâkim, Said b. Mansur ve Beyhakî, 
Kays b. Ebi Hazım rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ا َرَواَحةَ  ْبنُ  اَّللَِّ  َعْبدُ  َكانَ   َفَبَكِت  َفَبَكى اْمَرأَِتهِ  ِحْجرِ  ِفي َرْأَسهُ  َواِضعا
 َقْوَل  َذَكْرُت  ِإن ِي َقاَل  َفَبَكْيُت  َتْبِكي َرأَْيُتَك  َقاَلْت  يُْبِكيِك؟ َما َفَقاَل  اْمَرأَتُهُ 
 ََل  أَمْ  ِمْنَها أََنْنُجو أَْدِري َفاَل { َواِرُدَها ِإَلَّ  ِمْنُكمْ  َوِإنْ } َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّ 

“Abdullah b. Ravaha radiyallahu anh başını hanımının kucağına koydu 
ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine hanımı da ağladı. İbn Ravaha radiyallahu 

                                                

590 Sahih. Ebu Nuaym Marife (4647) el-Elbani Sahihu’t-Tergib (2001) 
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anh dedi ki: “Sen neden ağlıyorsun?” Hanımı dedi ki: 

“Senin ağladığını gördüm, ben de ağladım.” Abdullah b. Ravaha 
radiyallahu anh dedi ki: 

“Muhakkak ki ben Allah Azze ve Celle’nin: “İçinizden ona 
uğramayacak hiçbir kimse yoktur” (Meryem 71) ayetini hatırladım. 
Bilmiyorum ondan kurtulacak mıyız, kurtulmayacak mıyız?” 591 

1076- Hennad ve Beyhakî, Ebu İshak (es-Sebiî) rahimehullah’ın şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

ي َلْيَت  َيا َفَقاَل  ِفَراِشهِ  ِإَلى ُشَرْحِبيَل  ْبنُ  َعْمُرو َمْيَسَرةَ  أَبُو َقامَ   َلمْ  أُم ِ
ُ  أَْحَسنَ  َقدْ  أََلْيَس  َمْيَسَرةَ  أََبا َيا اْمَرأَتُهُ  َلهُ  َفَقاَلْت  َتِلْدِني  َهَداكَ  ِإَلْيَك  اَّللَّ

ْساَلمِ   أَْخَبَرَنا َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اَّللََّ  َوَلِكنَّ  َبَلى َقاَل  َوَكَذا؟ َكَذا ِبَك  َوَفَعَل  ِلْْلِ
 َعْنَها َصاِدُرونَ  أَنَّا َلَنا يَُبي ِنْ  َوَلمْ  النَّارِ  َواِرُدو أَنَّا

“Ebu Meysera Amr b. Şurahbil rahimehullah yatağına uzandı ve dedi ki: 
“Ne olaydı da annem beni doğurmasaydı!” Hanımı ona dedi ki: 

“Ey Ebu Meysera! Allah seni İslam’a hidayet etmekle ve şunları şunları 
yapmakla sana lütufta bulunmadı mı?” Ebu Meysera rahimehullah dedi ki: 

“Evet, lakin Allah bize cehenneme uğrayacağımızı haber verdi, fakat 
oradan geçeceğimizi açıklamadı.”592 

1077- Ahmed, ez-Zuhd’de Hasen el-Basrî rahimehullah’ın şöyle dediğini 

                                                

591 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hâkim (4/631) Ahmed Zühd 
(1120) Veki Zühd (32) Hennad Zühd (227) Abdurrazzak Tefsir (1779) İbn Ebî Şeybe 
(7/130) Taberî Tefsir (15/594) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (11836) Hatib Taliyu’t-Telhis 
(109) Beyhakî Şuab (1/335) Beyhakî el-Ba’s (423) İbn Asakir Tarih (28/106) 

592 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed Zühd (2144) İbnu’l-
Mubarek Zühd (312) Hennad Zühd (228) Taberî Tefsir (15/593) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (4/141) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Mutemenniyn (32) 
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rivayet etti: 

 َيُقوُل  اْلَتَقْوا ِإَذا مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  أَْصَحاُب  َكانَ 
ُجُل   أَنََّك  أََتاكَ  َهْل  َفَيُقولُ  َنَعمْ  َفَيُقولُ  َواِرد ؟ أَنََّك  أََتاكَ  َهْل  ِلَصاِحِبهِ  الرَّ
ِحُك  َفِفيمَ  َفَيُقولُ  ََل  َفَيُقولُ  ِمْنَها؟ َخاِرج   ا؟ الضَّ  ِإذا

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabı karşılaştığı zaman biri 
diğerine: “Cehenneme uğrayacağın haberi sana geldi mi?” der, o da: “Evet” 
deyince:“Peki oradan çıkacağın haberi geldi mi?” derdi. O da:  

“Hayır” deyince: “O halde gülmek neden?” derdi.”593 

Cehennemi Hak Eden Mü’minlerin Oraya 

Girmemeleri İçin ve Girenlerin Çıkmaları İçin Şefaat 

Bu naslar bid’atçileri (Allah onları çirkinleştirsin) yalanlamaktadır. 

1078- Buhârî Ömer b. el-Hattab radiyallahu anh’ın hutbesinde şöyle 
dediğini rivayet etti: 

ة َهِذهِ  ِفي َسَيُكونُ  ِإنَّهُ  بُونَ  َقوم   اْلُمَّ ْجمِ ِبال يَُكذ ِ بُونَ  رَّ  ِبطُُلوعِ  َويَُكذ ِ
ْمِس  بُونَ  َمْغِرِبَها ِمنْ  الشَّ بُونَ  اْلَقْبرِ  ِبَعَذاِب  َوُيَكذ ِ َفاَعةِ  َوُيَكذ ِ بُونَ  ِبالشَّ  َويَُكذ ِ
 اْمُتِحُشوا َبْعَدَما النَّارِ  ِمنَ  يُْخَرُجونَ  ِبَقْومٍ 

“Muhakkak ki bu ümmette bir topluluk recmi yalanlayacak, güneşin 
battığı yerden doğmasını yalanlayacak, kabir azabını yalanlayacak, şefaati 
yalanlayacak ve bir topluluğun cehennemde yandıktan sonra çıkmalarını 

                                                

593 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebî Şeybe (7/187) İbnu’l-
Mubarek Zühd (311) Taberî Tefsir (15/600) Sa’lebi el-Keşfu ve’l-Beyan (6/226) 
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yalanlayacak.”594 

1079- Said b. Mansur, Beyhakî ve Hennad, Enes radiyallahu anh’ın 
şöyle dediğini rivayet ettiler: 

َب  َمنْ  َفاَعةِ  َكذَّ َب  َوَمنْ  َنِصيب   ِفيَها َلهُ  َفَلْيَس  ِبالشَّ  ِباْلَحْوِض  َكذَّ
 َنِصيب   ِفيهِ  َلهُ  َفَلْيَس 

“Kim şefaati yalanlarsa ondan bir nasibi olmaz. Kim havzı yalanlarsa 
ondan bir nasibi olmaz.”595 

1080- Beyhakî, Enes b. Malik radiyallahu anh’den rivayet ediyor: Ona 
şöyle denildi:  

َفاَعِة َوِبَعَذاِب اْلَقْبِر  بُوَن ِبالشَّ ا يَُكذ ِ  َفَقاَل َيا أََبا َحْمَزَة َلِقيُت َقْوما
ابُوَن َفاَل تَُجاِلْسُهمْ   أُوَلِئَك اْلَكذَّ

“Ey Ebu Hamze! Şefaati ve kabir azabını yalanlayan bir topluluk ile 
karşılaştım” dedi. Enes radıyallahu anh dedi ki:  

“Onlar yalancılardır, onlarla oturmayın.”596 

                                                

594 Sahih. Ahmed (1/23) Abdurrazzak (7/330) İbnu’l-Carud el-Munteka (812) Nesai 
Sunenu’l-Kubra (4/274) Ebu Ya’la (1/136) Tayalisi (25) İbn Ebi Şeybe (5/539-540) İbn 
Abdilberr et-Temhid (9/83, 19/69, 70, 23/98) Haris Musned (736) Mehamili Emali 
(220) İbn Ebi Zemeneyn es-Sunne (112, 243) Acurri eş-Şeria (765-768) Beyhaki el-
Ba’s ve’n-Nuşur (149) el-Lalekai (2083-84) Mervezi es-Sunne (354) İbn Ebi Asım es-
Sunne (343) el-Elbani Zılalu’l-Cenne (697). 

595 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hennad Zühd (189) Ebu Hafs et-
Tarsusi Nusha (el yazma no: 1) Muhyiddin Yunini Meşyeha (s.64) Ali b. Ömer el-Harbî 
Fevaid (61) Şeceri Emali (2/302) 

596 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. El-Lalekai İtikad (2120, 2143) İbn 
Batta el-İbane (408) Musedded b. Muserhed’den naklen: İbn Hacer, Metalibu’l-Aliye 
(4534) 
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1083- Muslim, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: 

 ِإْبَراِهيمَ  ِفي َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللِ  َقْوَل  َتاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  أَنَّ 
ا أَْضَلْلنَ  نَُّهنَّ إِ  َرب ِ }  ِعيَسى َوَقاَل { ِمن ِي َفِإنَّهُ  َتِبَعِني َفَمنْ  النَّاِس  ِمنَ  َكِثيرا

اَلمُ  َعَلْيهِ  ْبُهمْ  ِإنْ } السَّ  اْلَعِزيزُ  أَْنَت  َفِإنََّك  َلُهمْ  َتْغِفرْ  َوِإنْ  ِعَباُدكَ  َفِإنَُّهمْ  تَُعذ ِ
ِتي ِتيأُمَّ  اللُهمَّ  َوَقاَل  َيَدْيهِ  َفَرَفعَ { اْلَحِكيمُ   َيا َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللُ  َفَقاَل  َوَبَكى أُمَّ
دٍ  ِإَلى اْذَهْب  ِجْبِريُل  ِتَك  ِفي َسنُْرِضيَك  ِإنَّا َفُقْل  ُمَحمَّ  َنُسوُءكَ  َوََل  أُمَّ

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem “Rabbim! Gerçekten onlar 
insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa işte o, 
bendendir…” (İbrahim suresi 36) âyetini okudu. İsa b. Meryem aleyhi's-
selâm’ın şu sözünü de okudu: 

“Onları azaplandırırsan muhakkak ki onlar senin kullarındır, onları 
bağışlarsan muhakkak ki sen Aziz’sin, Hakîm’sin” (Maide 118) Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak:  

“Ümmetim, ümmetim” diyerek ağladı. Bunun üzerine Allah Teâlâ:  

“Ey Cibril! Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) git ve:  

“Ümmetin konusunda seni razı edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz” de” 
buyurdu.”597  

1085- Tirmizî, İbn Mâce, sahih kaydıyla Hâkim, İbn Hibbân, Beyhakî ve 
Taberânî, Avf b. Malik el-Eşcaî radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِتي اْلَجنََّة َوَبيْ  َرب ِي ِإنَّ  َفاَعِة َخيََّرِني َبْيَن أَْن َيْدُخَل ِلي ِنْصُف أُمَّ َن الشَّ
                                                

597 Sahih. Muslim (202) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (11269) Taberî (13/688) İbn Ebî 
Hâtim (7058) İbn Hibbân (7234-35) 
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َفاَعةَ  ِ ُمْسِلمٍ  ِهَي  َفاْخَتْرُت الشَّ  ِلُكل 

““Beni ümmetimin yarısının cennete girmesi ile şefaat arasında 
muhayyer bıraktı. Ben de şefaati tercih ettim. O bütün müslümanlar 
içindir.”598 

1086- Ahmed, Taberânî ve Bezzar ceyyid isnad ile Muaz b. Cebel ve 
Ebu Musa radiyallahu anhuma’dan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِتي اْلَجنََّة  أََتاِني آٍت ِمْن ِعْنِد َرب ِي َفَخيََّرِني َبْيَن أَْن يُْدِخَل ِنْصَف أُمَّ
َفاَعِة َفاْخَتْرُت الشَّ  َرُسوَل اَّللِ نُْنِشَدَك اَّللِ والَصَحاَبة  َفاَعَة فقلنا ياَوَبْيَن الشَّ

َلَما َجَعْلَتَنا ِمْن أَْهِل َشَفاَعَتَك َقاَل َفإنَُّكْم ِمْن أَْهِل َشَفاَعِتى َقاَل َفَلَما 
أَضب وا َعلِيه َقاَل َفإن ِى أُْشِهُد َمْن َحَضَر أََن َشَفاَعَتى ِلَمْن َماَت ََل يُْشِرُك 

  َشْيئاا ِمْن أَُمِتىِباَّللَِّ 

“Bana Rabbimin yanından bir elçi geldi ve ümmetimin yarısının 
cennete girmesi ile şefaat etmek arasında beni muhayyer bıraktı. Ben de 
şefaat etmeyi seçtim.” Dedik ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Allah için söyle, sahabelerin olarak bizi şefaatinin 
ehlinden kıldın mı?” Şöyle buyurdu:  

“Muhakkak sizler şefaatimin ehlindensiniz.” Ona dikkatle baktılar. 

                                                

598 Muslim'in şartına göre sahih. Yahya b. Sellam Tefsir (1/246) Ahmed (6/23, 
28) Buhârî Tarih (8/41) Hâkim (1/60, 135) İbn Hibbân (16/185) Tirmizî (2441) İbn Mâce 
(4317) Tayalisi (1091) Ma’mer Cami (1487) Taberânî (18/68) Taberânî Musnedu’ş-
Şamiyyin (575) İbn Ebi Asım es-Sunne (820) Ru’yani (597, 600) İbn Huzeyme et-
Tevhid (514) İbn Mende el-İman (2/873) el-Lalekai İtikad (2076) Acurri eş-Şeria (794) 
Beyhakî Delail (7/87) İbn Asakir Tarih (47/51) 
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Muhakkak ben şahitlik ederim ki, şefaatim ümmetimden Allah’a 
hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenler içindir.”599 

1088- Hâkim ve Beyhakî sahih kaydıyla Umm Habibe radiyallahu 
anha’dan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

 تَْلَقى أَُمِتى بَْعِدى َفأَْحَزنَِنى َوَشَق َذلَك َعلىَّ ِمْن َسْفِك ِدَماءِ  أُِرْيُت َما
 بَْعِضِهْم بَْعضاا َفَسالَتُُه أَْن يَُولِِينى َشَفاَعةا ِفِيِهْم يَْوَم اْلِقَياَمِة َفَفَعَل 

“Ümmetimin benden sonra karşılaşacakları şeyler bana gösterildi 
ve bu beni üzdü. Onların birbirlerinin kanlarını dökecek olmaları bana 
ağır geldi ve bana kıyamet gününde onlara şefaat etme yetkisi 
verilmesini istedim. Bu bana verildi.”600 

1089- Ahmed ve Taberânî sakıncasız bir isnad ile Ubade b. Samit 
radıyallahu anh’den rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurdu: 

َ َتَعالَ  دُ ِإنَّ اَّللَّ  َلْم أَْبَعْث َنِبيًّا َوََل َرُسوَلا ِإَلَّ َسأََلِني ى َقاَل َيا ُمَحمَّ
ُد َفُقْلُت  ِتي َيْوَم َمْسأََلِتي َشَفاَعة   َمْسأََلةا أُْعِطيَها ِإيَّاُه َفَسْل َيا ُمَحمَّ ِْلُمَّ

                                                

599 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebi Asım, es-Sunne (818) Ahmed (6/23, 28) 
İbn Hibbân (1/443, 14/377, 388) Hâkim (1/137) İbn Ebi Şeybe (7/434) Tirmizî (2441) 
Tayalisî (1091) İbn Huzeyme Tevhid (517) Taberânî (18/72, 73) Begavi Mu’cem 
(1648) Ru’yani (597, 600) el-Lalekai İtikad (2076) İbn Kani Mu’cem (1/320) Ebu 
Nuaym Marife (3670) Beyhakî Delail (7/87) İbn Asakir Tarih (15/85) 

600 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (6/428) Hâkim (1/139) 
İbnu’l-Mubarek Zühd (564) Taberânî (23/222) Taberânî Evsat (5/52) İbn Ebî Âsım el-
Âhad ve'l-Mesânî (3077) İbn Ebî Âsım, es-Sunne (800) İbn Ebi Asım, ed-Diyat (58) 
İbn Bişran Emali (159) İbn Huzeyme et-Tevhid (2/657) Beyhakî el-Ba’s (544) Zehebi 
İsbatu’ş-Şefaa (17) el-Elbani es-Sahiha (3/425) Mukbil b. Hadi eş-Şefaa (s.89) 
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َفاعَ  ْكرٍ َفَقاَل أَبُو بَ  اْلِقَياَمةِ  ِ؟ َقاَل َما الشَّ ي َشَفاَعتِ  أَُقوُل أَْي َرب ِ ةُ َيا َرُسوَل اَّللَّ
بُّ َنَعمْ  ِتي ِمَن النَّارِ َفُيْخِرُج َرب ِي بَ  الَِّتي اْخَتَبْأُت ِعْنَدَك َفَيُقوُل الرَّ  ِقيََّة أُمَّ

 َويُْنِبُذُهْم ِفي اْلَجنَّةِ 

“Muhakkak ki Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Ey Muhammed! Hiçbir 
nebî ve rasul göndermedim ki kendisine vereceğim bir şeyi istemiş 
olmasın. İste ey Muhammed!” Ben de:  

“Benim isteğim kıyamet gününde ümmetim için şefaattir” dedim.” 
Ebu Bekr radıyallahu anh dedi ki:  

“Şefaat nedir ey Allah’ın rasulü!” Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurdu:  

“Derim ki: Ey rabbim! Katında benim için şefaatimi sakla!” Rab de:  

“Evet” buyurur. Bunun üzerine rabbim ümmetimin kalanını 
cehennemden çıkarır ve cennete sokar.”601 

1090- İbnu’l-Mubarek, Ebû Ya'lâ ve Taberânî, Umm Seleme radiyallahu 
anha’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

ِتي َتْعَمُل  َما َرأَْيُت  َفاَعةَ  َلُهمُ  َفاْخَتْرُت  َبْعِدي أُمَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  الشَّ

“Ümmetimin benden sonra ne yapacaklarını gördüm ve onlar için 
kıyamet gününde şefaati tercih ettim.”602 

                                                

601 Hasen ligayrihi. Ahmed (5/325) İbn Ebi Asım, es-Sunne (822) Taberani 
Musnedu’ş-Şamiyyin (1101) 

602 Hasen ligayrihi. Ebû Ya'lâ (12/382, 435) Taberânî (23/250) İbn Ebi Davud el-
Ba’s (48) Haris b. Ebi Usame Musned (1133) İbn Ebi Asım es-Sunne (801) İbnu’l-
Mubarek Zühd (1622) Ebu Nuaym Marife (7419) İbnu’l-Buhteri Musannefat (117) el-
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1094- Buhârî İmran b. Husayn radiyallahu anhuma’dan, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

دٍ  ِبَشَفاَعةِ  النَّارِ  ِمنَ  َقْوم   َيْخُرجُ   َفَيْدُخُلونَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى ُمَحمَّ
ْونَ  الَجنَّةَ   ِمي ِينَ الَجَهنَّ  يَُسمَّ

“Bir topluluk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in şefaatiyle 
cehennemden çıkacak ve cennete girecek. Bunlara “Cehennemliler” 
denilecek.”603 

1095- Buhârî ve Muslim, Cabir b. Abdillah radiyallahu anhuma’dan 
rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
işittim: 

ا يُْخِرجُ  اَّللَ  ِإنَّ  َفاَعةِ  النَّارِ  ِمنَ  َقْوما  اْلَجنَّةَ  َفُيْدِخَلُهمُ  ِبالشَّ

“Muhakkak ki Allah bir topluluğu şefaat sebebiyle cehennemden 
çıkaracak, onları cennete sokacaktır.”604 

1096- Taberânî hasen isnad ile İbn Amr radiyallahu anhuma’dan, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُ  ِإَلَّ  َعَدَدُهمْ  يُْحِصي ََل  َمنْ  النَّارَ  اْلِقْبَلةِ  َهِذهِ  أَْهلِ  ِمنْ  َيْدُخُل   ِبَما اَّللَّ
َفاَعةِ  ِفي ِلي َفُيْؤَذنُ  َطاَعَتهُ  َوَخاَلُفوا ِتهِ َمْعِصيَ  َعَلى َواْجَتَرءوا اَّللََّ  َعَصُوا  الشَّ
ا ِذْكُرهُ  َجلَّ  َعَلْيهِ  َفأُْثِني ا َعَلْيهِ  أُْثِني َكَما َساِجدا  َرْأَسَك  اْرَفعْ  َفُيَقالُ  َقاِئما
عْ  واْشَفعْ  تُْعَطه َسْل   تَُشفَّ

                                                

Elbani es-Sahiha (1440) 
603 Sahih. Buhârî (6566) 
604 Sahih. Buhârî (6558) Muslim (191) 
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“Bu kıble ehlinden cehenneme sayılarını ancak Allah’ın bildiği 
kimseler girer. Onlar Allah’a isyan ettikleri, isyana cüret ettikleri ve O’na 
itaate aykırı davrandıkları için cehenneme girerler. Bana şefaat için izin 
verilir, ben de Allah Azze ve Celle’ye kıyamda övgüde bulunduğum gibi 
secde ederek de övgüde bulunurum. Bana: 

“Başını kaldır, iste verilecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek” 
denilir.”605 

1098- Ebû Dâvûd, Tirmizî, sahih kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, Enes 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِتيَشَفاعَ   ِتي ِْلَْهِل اْلَكَبائِِر ِمْن أُمَّ

“Şefaatim, ümmetimden büyük günah sahipleri içindir.”606 

1102- Taberânî, Evsat’ta İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َخْرُت  ِإن ِي ِتي ِمنْ  اْلَكَباِئرِ  ِْلَْهلِ  َشَفاَعِتي ادَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  أُمَّ

“Muhakkak ki şefaatimi ümmetimin büyük günah sahibi olanları 
için kıyamet gününe sakladım.”607 

                                                

605 Hasen. Taberânî (13/455) Taberânî Sagir (103) Esbehani el-Hucce Fi Beyani 
Mahacce (300) Mukbil b. Hadi eş-Şefaat (s.137) 

606 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Huzeyme Kitabu’t-Tevhid 
(527) İbn Hibbân (14/387) Hâkim (1/139, 140) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (4/382, 5/21, 
171, 6/67, 295) Buhârî Tarih (2/126, 7/126) Ahmed (3/213) Tayalisi (2138) Ebû Dâvûd 
(4739) Tirmizî (2435) Ebû Ya'lâ (6/40, 7/139, 147) Bezzar (13/340) Taberânî (1/258) 
el-Lâlekâi İtikad (1064-66) Haris b. Ebi Usame Musned (1132) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (7/261) Kudai Musnedu Şihab (236) Mehamili Emali (10) Acurri eş-Şeria (781) 
Ebu’ş-Şeyh Tabakat (883) Hatib Tarih (1/396) Beyhakî Şuab (1/287) İbn Asakir Tarih 
(13/409, 17/77, 27/58, 40/294) 

607 Sahih. Taberânî Evsat (6/106) Ebû Ya'lâ Mu’cem (198) Vahidî el-Vesit (231) 
el-Lâlekaî İtikad (2001) Zehebi İsbatu’ş-Şefaa (45) 
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1104- Tirmizî, Beyhakî, Hâkim ve et-Teymî, Cabir radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِتي  َشَفاَعِتي ِْلَْهِل اْلَكَبائِِر ِمْن أُمَّ

“Şefaatim, ümmetimden büyük günah sahipleri içindir.”608 Cabir 
radiyallahu anh dedi ki: 

ئاِتهِ  َعَلى َحَسَناتُهُ  َزاَدْت  َمنْ   رِ ِبَغيْ  الجنَّةَ  َيْدُخُل  الَِّذى َفَذاكَ  َسي ِ
َئاتُهُ  َحَسَناتُهُ  اْسَتَوْت  َوَمنْ  ِحَساٍب  ا ِحَساباا يَُحاَسُب  الَِّذى َفَذاكَ  َوَسي ِ  ِيِسيرا

 أَْوَبَق  ِلَمنْ  وسلم عليه اَّلل صلى اَّلل َرُسولِ  َشَفاَعةُ  ِوِإنََّما اْلَجنَّةَ  َيْدُخُل  ثُمَّ 
 َظْهرهُ  وأَْغَلَق  َنْفَسهُ 

“Kimin iyilikleri kötülüklerinden fazla olursa o cennete hesapsız 
girenlerdendir. İyilikleri ile kötülükleri eşit olanlar kolay bir hesaba çekilecek, 
sonra cennete girecek olanlardır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
şefaati ancak nefsi uzaklaştırılan ve sırtına kilit vurulanlaradır.”609 

1106- Beyhakî, Ka’b b. Ucre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َفاَعةُ  ِتي ِمنْ  اْلَكَباِئرِ  ِْلَْهلِ  الشَّ  أُمَّ

                                                

608 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizî (2436) İbn Mâce (4310) İbn Hibbân 
(14/386) Hâkim (1/140, 2/414) Tayalisi (1774) İbn Huzeyme et-Tevhid (530-31) Acurri 
eş-Şeria (778-79) İbn Ebi Asım es-Sunne (832) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (3/200) 
Ebu Nuaym Marife (1493) Beyhakî Şuab (1/287) Zehebi İsbatu’ş-Şefaat (54) Mukbil 
b. Hadi eş-Şefaat (s.85) 

609 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Fahir Mucibatu’l-Cenne (296) el-Lalekai 
İtikad (2055) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (531, 556) Hattabi Garibu’l-Hadis (2/383) İbn 
Asakir Tarih (27/413) 
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“Şefaat ümmetimden büyük günah sahiplerinedir.”610 

1108- İbn Ebi Asım, es-Sunne’de, Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُعِني َوَجلَّ  َعزَّ  َرب ِي ِإَلى أَْشَفعُ  ِزْلُت  َما ُعِني َوأَْشَفعُ  َويَُشف ِ  َحتَّى َويَُشف ِ
ْعِني َرب ِ  أَْي  أَُقوَل  ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  َقاَل  ِفيَمنْ  َشف ِ  َيا َلَك  َلْيَسْت  َهِذهِ  َفَيُقولُ  اَّللَّ
دُ  ِتي ِلي َهِذهِ  ِْلََحٍد، َوََل  ُمَحمَّ  النَّارِ  ِفي أََدعُ  ََل  َوَرْحَمِتي َوَجاَلِلي َوِعزَّ
ا ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  َيُقولُ  أََحدا  اَّللَّ

“Rabbim Azze ve Celle’den şefaat istemeye devam ederim ve beni 
şefaatçi kılar. Şefaat isterim ve beni şefaatçi kılar. Ta ki şöyle derim:  

“Ey rabbim! “La ilahe illallah diyen herkes için beni şefaatçi kıl.” 
Allah buyurur ki:  

“Bu ne senin için ne de başkası içindir ey Muhammed! İzzetime, 
celalime ve rahmetime yemin olsun bu benim hakkımdır. La ilahe illallah 
diyen hiç kimseyi cehennemde bırakmam.”611 

  

                                                

610 Sahih. Acurri eş-Şeria (780) Hatib Tarih (3/40) Mukbil b. Hadi eş-Şefaat (s.87) 
611 Buhârî'nin şartına göre sahih. Ebu Bekr eş-Şirazi Emali (el yazma no: 4) İbn 

Ebi Asım es-Sunne (828) İbn Huzeyme et-Tevhid (2/396) Ebû Ya'lâ (5/172) Temmam 
Fevaid (1794) Ebu Nuaym Ahbaru Esbehan (853) İbn Adim Bugyetu’t-Taleb (7/3432) 
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Rasulullah’ın Şefaatini Gerektiren Ameller 

1110- Buhârî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

 َفَقاَل  َياَمِة؟القِ  َيْومَ  ِبَشَفاَعِتَك  النَّاِس  أَْسَعدُ  َمنْ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا ُقْلُت 
لُ  أََحد   الَحِديِث  َهَذا َعنْ  َيْسأََلِني َلَ  أَنْ  ُهَرْيَرةَ  أََبا َيا َظَنْنُت  َلَقدْ   ِمْنَك  أَوَّ
 الِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبَشَفاَعِتي النَّاِس  أَْسَعدُ  الَحِديِث  َعَلى ِحْرِصَك  ِمنْ  َرأَْيُت  ِلَما
ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  َلَ  َقاَل  َمنْ   َنْفِسهِ  ِقَبلِ  ِمنْ  اَخاِلصا  اَّللَّ

“Dedim ki: “Ey Allah’ın rasulü! Kıyamet gününde şefaatinle insanların 

en çok mutlu olanı kimdir?” Şöyle buyurdu:  

“Ey Ebu Hureyre! Hadise olan hırsını gördüğümden dolayı bu 

hadisi senden önce kimsenin soracağını zannetmiyordum. Kıyamet 

gününde şefaatimle insanların en çok mutlu olanı kalbinden ihlâs ile lâ 

ilahe illallah diyen kimselerdir.”612 

1111- Buhârî Cabir b. Abdillah radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َداءَ  َيْسَمعُ  ِحينَ  َقاَل  َمنْ  ْعَوةِ  َهِذهِ  َربَّ  اللَُّهمَّ  الن ِ ةِ  الدَّ الَةِ  التَّامَّ  َوالصَّ
ا آِت  الَقاِئَمةِ  دا ا َواْبَعْثهُ  َوالَفِضيَلةَ  الَوِسيَلةَ  ُمَحمَّ ا َمَقاما  َوَعْدَتهُ  الَِّذي َمْحُمودا
 الِقَياَمةِ  َيْومَ  َشَفاَعِتي َلهُ  َحلَّْت 

“Kim nidâyı (ezanı) işittiği zaman: “Bu tam davetin ve kılınacak 
namazın rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi ve fazileti ver, onu 
vaad etmiş olduğun övülmüş makama ulaştır” derse ona kıyamet 

                                                

612 Sahih. Buhârî (99, 6570) 
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gününde şefaatim helal olur.”613 Muslim, benzerini İbn Amr radiyallahu 
anhuma’dan rivayet etti.614 

1113- Muslim, Sa’d b. Ebi Vakkas radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا َلهُ  ُكْنُت  ِإَلَّ  َوَجْهِدَها اْلَمِديَنة َْلَْوائِ  َعَلى أََحد   َيْثُبُت  ََل   أَوْ  َشِفيعا
ا  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َشِهيدا

“Medine’de kalmanın zorluğuna katlanarak sebat eden kimse için 
kıyamet gününde şefaatçi veya şahit olurum.”615 

1114- Muslim, Ebu Said el-Hudrî616, İbn Ömer617 ve Ebu Hureyre618 
radiyallahu anhum’den, Taberânî, Zeyd b. Sabit ve Ebu Eyyub619 radiyallahu 
anhuma’dan, Bezzar, Ömer620 radiyallahu anh’den aynı manada rivayet ettiler. 

1115- Tirmizî, İbn Mâce, İbn Hibbân ve Beyhakî, İbn Ömer radiyallahu 
anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

 ِبَها َيُموُت  ِلَمنْ  أَْشَفعُ  َفِإن ِي ِبَها َفْلَيُمْت  ِبالَمِديَنةِ  َيُموَت  أَنْ  اْسَتَطاعَ  َمنْ 

“Medine’de ölmeye gücü yeten orada ölsün. Zira ben orada ölene 
şefaat ederim.”621 

                                                

613 Sahih. Buhârî (614) 
614 Sahih. Muslim (384) 
615 Sahih. Muslim (1363) 
616 Sahih. Muslim (1374) 
617 Sahih. Muslim (1377) 
618 Sahih. Muslim (1378) 
619 Hasen. Taberânî (4/153) 
620 Sahih ligayrihi. Bezzar (1/240) Hatib el-Muttefak ve’l-Mufterak (1195) Kadıyu’l-

Maristan Meşyeha (645) 
621 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Tirmizî (3917) İbn Hibbân (9/57) 

Ahmed (2/74, 104) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (4285) İbn Mâce (3112) Bezzar (12/186) 
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1116- İbn Hibbân aynısını es-Sumeyye622 radiyallahu anha’dan, 
Taberânî de Subey’a el-Eslemiyye623 radiyallahu anha’dan rivayet ettiler. 

1124- Ahmed, sahih isnad ile Mahzum oğullarının azatlısı Ziyad b. Ebi 
Ziyad’dan, o da Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in hizmetçisinden rivayet 
ediyor: 

ا لَّمَ َوَس  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َكانَ   َقاَل  َحاَجة ؟ أََلَك  ِلْلَخاِدمِ  َيُقولُ  ِممَّ
 َقاَل  َحاَجُتَك؟ َوَما َقاَل  َحاَجِتي اَّللِ  َرُسوَل  َيا َفَقاَل  َيْومٍ  َذاَت  َكانَ  َحتَّى

 َقاَل  َرب ِي َقاَل  َهَذا؟ َعَلى َدلََّك  َوَمنْ  َقاَل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِلي َتْشَفعَ  أَنْ  َحاَجِتي
ا ُجودِ  ِبَكْثَرةِ  َفأَِعن ِي ِلي ِإمَّ  السُّ

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçiye: “Bir ihtiyacın var mı?” 
diye sorardı. Bir gün hizmetçi dedi ki: “Ey Allah’ın rasulü! Bir ihtiyacım var.” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: 

“İhtiyacın nedir?” dedi. O da: “Kıyamet gününde bana şefaat etmendir” 
dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Sana bunu kim öğretti?” O da: “Rabbim” dedi. Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“O halde çokça secde etmekle bana yardımcı ol.”624 

                                                

İbnu’l-A’rabî Mu’cem (2366) İbn Asakir Tarih (52/33) Beyhaki Şuab (3/498) el-Elbani 
es-Sahiha (2928) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned Mimma Leyse Fi’s-Sahihayn (735) 

622 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Hibbân (9/58) Nesâî Sunenu'l-
Kubrâ (4285) Taberânî (24/331-332) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (3214, 3382) 
Ebu Nuaym Marife (7729) Beyhakî Şuab (3/497) el-Elbani es-Sahiha (2928) 

623 Sahih ligayrihi. Taberânî (24/294) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (3275) 
Ebu Nuaym Marife (7668) Beyhakî Şuab (3/497-98) 

624 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (3/500) İbn Abdilhadi İzahu’l-Makale 
(s.41) Musedded b. Muserhed’in Musned’inden naklen: Busayri İthaf (6505) el-Elbani 
es-Sahiha (2102) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (594, 975, 2925, 4532) 
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Şefaatten Mahrum Olanlar 

1128- Ebu Nuaym, Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ِتي ِمنْ  ِصْنَفانِ   َواْلَقَدِريَّةُ  اْلُمْرِجَئةُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َشَفاَعِتي َتَنالُُهمْ  ََل  أُمَّ

“Ümmetimden iki sınıfa kıyamet gününde şefaatim ulaşmaz: Murcie 
ve Kaderiyye”625 

1130- Beyhakî ve Taberânî ceyyid isnad ile Ma’kil b. Yesar radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

ِتي ِمنْ  ِصْنَفانِ   َماِرق   ِبْدَعةٍ  َوُذو َغُشوم   ظَلُوم   ُسْلطَان   ِتيَشَفاعَ  تَنَالُُهمْ  َل أُمَّ

“Ümmetimden iki sınıfa şefaatim ulaşmaz: zulmeden ve aldatan 
yönetici ve dinden çıkaran bid’at sahibi”626 

  

                                                

625 Hasen ligayrihi. Taberânî Evsat (4/281) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (9/254) 
Taberî Tehzibu’l-Asar (2971) İbn Batta el-İbane (2/884, 4/106) Hatib el-Cami liahlaki’r-
Ravi (1511) Hatib Telhisu’l-Muteşabih (2/691) 

* Cabir radiyallahu anh’den: Taberânî Evsat (6/69) 
626 Sahih. Taberânî (20/213) İbn Sem’un Emali (240) Herevi Zemmu’l-Kelam (463) 

İbn Ebi Asım es-Sunne (35, 423) Kadıyu’l-Maristan Meşyeha (261) Beyhakî el-Ba’s 
(18) el-Elbani es-Sahiha (470) 
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Diğer Nebilerin, Âlimlerin, Şehitlerin, Salihlerin, 

Müezzinlerin ve Çocukların Şefaati 

1132- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

لُ  أََنا لُ  َشاِفعٍ  أَوَّ عٍ  َوأَوَّ  ُمَشفَّ

“Ben ilk şefaat edecek ve şefaati ilk kabul edilecek olanım.”627 

Bu lafzı Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet etti. Beyhakî 
Cabir b. Abdillah628 ve Abdullah b. Selam629 radiyallahu anhum’den rivayet etti. 

1136- Taberânî ve Beyhakî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

بُوا َقدْ  اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  َقْوم   اْلَجنَّةَ  َلَيْدُخَلنَّ   اَّللِ  ِبَرْحَمةِ  النَّارِ  يفِ  ُعذ ِ
اِفِعينَ   َوَشَفاَعِة الشَّ

“Muhakkak ki cehennemde azap görmüş olan müslümanlardan bir 
topluluk Allah’ın rahmetiyle ve şefaat edenlerin şefaatiyle cennete 
gireceklerdir.”630 

Ahmed ve Beyhakî benzerini Huzeyfe radiyallahu anh’den rivayet 
ettiler.631 

1138- Beyhakî, Cabir radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi 

                                                

627 Sahih. Muslim (2278) 
628 Sahih ligayrihi. Buhârî Tarih (4/286) Dârimî (50) Taberânî Evsat (1/61) İbn Ebi 

Asım es-Sunne (794) Beyhakî Delail (5/480) Beyhakî el-Ba’s (444) 
629 Sahih. Ebu Tahir el-Muhallis El-Muhallisiyyat (1916) Beyhakî el-Ba’s (446) 
630 Sahih ligayrihi. Taberânî (10/214) Beyhakî el-Ba’s (523) 
631 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (5/391, 402) Tayalisi (419) Mehamili 

Emali (420) İbn Ebi Asım es-Sunne (861) Acurri eş-Şeria (805) el-Lalekai İtikad (2080) 
Beyhakî el-Ba’s (521-22) 
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ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َقاَمِت  النَّارَ  النَّارِ  َوأَْهُل  اْلَجنَّةَ  اْلَجنَّةِ  أَْهُل  َفَدَخَل  اْلَجنَّةِ  أَْهُل  ُمي ِزَ  ِإَذا
ُسُل   َفأَْخِرُجوهُ  َعَرْفُتمْ  َفَمنْ  اْذَهُبوا أَوِ  اْنَطِلُقوا َفَيُقولُ  اَفَشَفُعو الرُّ

 اْلَحَياةُ  َلهُ  يَُقالُ  َنَهرٍ  ِفي أَوْ  َنَهرٍ  َعَلى َفُيْلَقْونَ  اْمُتِحُشوا َقدِ  َفُيْخِرُجوَنُهمْ 
ُهمْ  َفَتْسُقطُ  ا َوَيْخُرُجونَ  النََّهرِ  َحاَفَتِي  َعَلى َمَحاشُّ  اِريرِ الثَّعَ  ِمْثَل  ِبيضا

 ِإيَمانٍ  ِمنْ  ِقيَراطاا َقْلِبهِ  ِفي َوَجْدتُمْ  َفَمنْ  اْنَطِلُقوا أَوِ  اْذَهُبوا َفَيُقولُ  َفَيْشَفُعونَ 
ا َفُيْخِرُجونَ  َفأَْخِرُجوهُ  ا َبَشرا  َوَجْدتُمْ  َفَمنْ  اْذَهُبوا َفَيُقولُ  َيْشَفُعونَ  ثُمَّ  َكِثيرا

ةِ  ِمْثَقاَل  َقْلِبهِ  ِفي ا َفُيْخِرُجونَ  َفأَْخِرُجوهُ  ِإيَمانٍ  نْ مِ  َخْرَدلٍ  َحبَّ  َيُقولُ  ثُمَّ  َبَشرا
 ُ  َما أَْضَعاَف  َفُيْخِرجُ  َوَرْحَمِتي ِبِعْلِمي أُْخِرجُ  اْْلنَ  أََنا َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اَّللَّ

 ونَ َفَيْدُخلُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّ  ُعَتَقاءُ  ِرَقاِبِهمْ  ِفي َويُْكَتُب  َوأَْضَعاَفهُ  أَْخَرُجوهُ 
ْونَ  اْلَجنَّةَ   اْلَجَهنَِّمي ِينَ  ِفيَها َفُيَسمَّ

“Cennetliklerle cehennemlikler ayrıldığı zaman cennetlikler 
cennete, cehennemlikler cehenneme girerler. Peygamberler kalkar ve 
şefaat ederler. Denilir ki:  

“Gidin ve tanıdıklarınızı çıkarın.” Bunun üzerine peygamberler 
gider ve yanmaktan kömürleşmiş kişileri çıkarırlar. Onları adına hayat 
ırmağı denilen ırmağa attıklarında yanıkları ırmağın kenarına düşer. 
Irmaktan acur gibi hızlıca beyaza dönmüş bir şekilde çıkarlar. 
Peygamberler bir defa daha şefaat etmek istediklerinde onlara:  

“Gidin ve kalbinde bir kırat ağırlığında iman bulunan kişileri 
çıkarın” denilir. Bu şekilde başkalarını da çıkardıktan sonra bir defa daha 
şefaatte bulunmak isterler. Onlara: “Gidin ve kalbinde hardal tanesi 
ağırlığında iman bulunan kişileri çıkarın” denilir. Sonrasında Allah Azze 
ve Celle:  
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“Şimdi ben de bilgime ve rahmetime dayanarak bazılarını 
cehennemden çıkaracağım” buyurur ve peygamberlerin çıkarttıklarının 
kat kat fazlasını cehennemden çıkarır. Bunların boyunlarına “Allah’ın 
azatlıları” yazıldıktan sonra cennete girerler. Cennette bunlara 
“Cehennemden gelenler” denilir.”632 

1140- Ebû Dâvûd ve İbn Hibbân, Ebu’d-Derda radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
işittim: 

عُ يُ  ِهيدُ  َشفَّ  َبْيِتهِ  أَْهلِ  ِمنْ  َسْبِعينَ  ِفي الشَّ

“Şehid, ailesinden yetmiş kişiye şefaat eder.”633 

1141- Ahmed ve Taberânî aynısını Ubade b. es-Samit radiyallahu 
anh’den634, Tirmizî ve İbn Mâce aynısını Mikdam b. Ma’dikerb635 radiyallahu 
anh’den rivayet ettiler. 

1142- Bezzar ve Beyhakî, sahih isnadla Enes radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُجَل ِإنَّ  ُجلِ  في َيشَفعُ  الرَّ ُجَلْين الرَّ  الِقَياَمة َيوم والثَّاَلَثةَ  والرَّ

“Muhakkak ki kişi kıyamet gününde bir kişiye, iki kişiye ve üç 
kişiye şefaat eder.”636 

                                                

632 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbnu’l-Ca’d Musned (2639, 2643) 
Ahmed (3/325) İbn Hibban (1/410) Beyhakî el-Ba’s (528) 

633 Sahih. Ebû Dâvûd (2522) İbn Hibbân (10/517) Bezzar (10/25) Acurri eş-Şeria 
(813-14) Beyhakî (9/164) İbn Asakir Tarih (62/222) Deylemi (8824) 

634 Hasen. Ahmed (4/131) Acurri eş-Şeria (812) Said b. Mansur (2563) Heysem b. 
Kuleyb (1260) İbn Ebi Asım Cihad (207) 

635 Hasen. Ahmed (4/131) Tirmizî (1663) İbn Mâce (2799) Abdurrazzak (5/265) 
Said b. Mansur (2562) Taberânî (20/266) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (1120) 
Heysem b. Kuleyb Musned (1259) Acurri eş-Şeria (811) İbn Ebi Asım Cihad (204, 
206) İbn Bişran Emali (760) İbn Asakir Tarih (16/191) 

636 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Huzeyme et-Tevhid (624) 
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1143- Tirmizî, sahih kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, Abdullah b. Ebi’l-Cedâ 
radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
şöyle buyurduğunu işittim: 

ِتي أَْكَثُر ِمْن َبِني َتِميٍم َقالُوا َلَيْدُخَلنَّ اْلَجنَّ  َة ِبَشَفاَعِة َرُجٍل ِمْن أُمَّ
ِ؟ َقاَل ِسَواَي   ِسَواَك َيا َرُسوَل اَّللَّ

“Elbette ümmetimden bir adamın şefaatiyle Temim oğullarından 
daha fazla kimse cennete girecektir.” Dediler ki: “Bu, senden başka biri mi 
ey Allah’ın rasulü?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Benden başkası” 
buyurdu.”637 

El-Firyabî dedi ki: “Muhakkak ki bu kişi Osman b. Affan radiyallahu 
anh’dır.” 

1146- Ahmed, Taberânî ve Beyhakî sahih isnad ile Ebu Umame 
radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

 وُمَضر َرِبيعة اْلَحيَّْينِ  مثُل  ِبَنِبي ٍ  َلْيَس  َرُجلٍ  ِبَشَفاَعةِ  اْلَجنَّةَ  َلَيْدُخَلنَّ 
لُ  َما أَُقولُ  ِإنََّما َقاَل  ُمَضَر؟ ِمنْ  َرِبيَعةُ  أََوَما  اَّللِ  َرُسوَل  َيا َرُجل   َفَقاَل   أَُقوَّ

“Muhakkak ki nebi olmayan bir adamın şefaatiyle iki kabile; Rebia 
ve Mudar kadar bir topluluk cennete girecektir.” Bir adam dedi ki: “Ey 
Allah’ın rasulü! Mudar kabilesinden olan Rebia kadar olabilir mi?” Rasûlullah 

                                                

Bezzar (13/319) Abdurrazzak Tefsir (3393) Beyhakî el-Ba’s (491) el-Elbani es-Sahiha 
(2505) 

637 Muslim'in şartına göre sahih. Dârimî (2850) İbn Hibbân (16/376) Hâkim 
(1/142, 3/461) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (9/140, 141) Ahmed (3/469, 470, 5/366) 
Tayalisi (1379) Tirmizî (2438) İbn Mâce (4316) İbn Huzeyme et-Tevhid (619-20) İbn 
Ebî Şeybe Musned (572) İbn Bişran Emali (324) Ebû Ya'lâ (12/280) İbnu’l-Mukri 
Mu’cem (552) İbn Kani Mu’cem (2/88) Begavi Mu’cem (1653) Ebu Nuaym Ma’rife 
(4063) İbn Ebi Asım el-Ahad ve’l-Mesani (1222) İbn Ebi Hayseme Tarih (1231) Dulabi 
el-Kuna ve’l-Esma (154) Beyhakî Delail (6/378) İbn Asakir Tarih (9/439-441, 39/123-
124) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (601) 
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sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Ben ancak bana söyletileni söylüyorum.”638 

1147- Taberânî ve Beyhakî, Ebu Umame radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ِتي ِمنْ  َرُجلٍ  ِبَشَفاَعةِ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخُل   َوَيْشَفعُ  ُمَضرَ  َعَددِ  ِمنْ  أَْكَثرُ  أُمَّ
ُجُل   َعَمِلهِ  َقْدرِ  َعَلى َوَيْشَفعُ  َبْيِتِه، أَْهلِ  ِفي الرَّ

“Ümmetimden bir adamın şefaatiyle Mudar kabilesinden daha çok 
kimse cennete girecektir. Kişi ameli kadarıyla ailesine şefaat 
edecektir.”639 

1148- Beyhakî, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُجلِ  يَُقالُ   ُقمْ  ِلْْلَخرِ  َفُيَقالُ  ِلَقِبيَلِتهِ  َفَيْشَفعُ  َفاْشَفعْ  ُقمْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِللرَّ
ُجلِ  َفَيْشَفعُ  َفعْ َفاْش  ُقمْ  ِلْْلَخرِ  َفُيَقالُ  اْلَبْيِت  ِْلَْهلِ  َفَيْشَفعُ  َفاْشَفعْ   ِللرَّ

ْجَلْينِ   َعَمِلهِ  َقْدرِ  َعَلى َوالر ِ

“Kıyamet gününde kişiye: “Kalk ve şefaat et” denilir. O da 
kabilesine şefaat eder. Diğer bir kimseye: “Kalk ve şefaat et” denilir. O 
da ailesi için şefaat eder. Diğer bir kimseye: “Kalk ve şefaat et” denilir. 

                                                

638 Muslim'in şartına göre sahih. Ebu’l-Hasen el-Bezzaz Cüz (65) Ahmed (5/257, 
261, 267) Taberânî (8/235) el-Lalekai İtikad (2078-79) Mehamili Emali (496) Beyhakî 
el-Ba’s (497) el-Mustagfiri Delail (11) Ebu Ali b. Şazan Ecza (134) İbn Asakir Tarih 
(39/121, 122) Kurtubi Tezkira (s.775) Zehebi İsbatu’ş-Şefaa (38) el-Elbani es-Sahiha 
(2178) 

639 Sahih. Taberânî (8/275) Beyhakî el-Ba’s (498) 
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O da ameline göre bir veya iki kişiye şefaat eder.”640 

1160- Taberânî Evsat’ta iyi bir isnadla Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

الِحِ  َعَمِلهِ  أَْجرَ  َعَلْيهِ  أَْجَرى اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي ُمَراِبطاا َماَت  َمنْ   كَانَ  الَِّذي الصَّ
ُ  َوبََعثَهُ  اْلَفتَّانِ  ِمنَ  َوأَِمنَ  ِرْزَقهُ  َعَلْيهِ  َوأَْجَرى يَْعَمُل   اْلَفَزعِ  ِمنَ  آِمناا اْلِقَياَمةِ  يَْومَ  اَّللَّ

“Kim Allah yolunda nöbet tutarken ölürse işlemekte olduğu salih 
ameli ve rızkı kendisi için devam eder. Kabirde sorgu meleklerinden 
emin olur ve kıyamet gününde Allah onu korkudan emin olarak diriltir.”641 

1162- İshak b. Rahuye Musned’inde Habibe veya Umm Habibe 
radiyallahu anha’dan şöyle dediğini rivayet etti: 

 َما َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَدَخَل  َعاِئَشةَ  ِت َبيْ  ِفي ُكنَّا
 ِبِهمْ  ِجيءَ  ِإَلَّ  اْلِحْنَث  َيْبُلُغوا َلمْ  أَْطَفالٍ  َثاَلَثةُ  َلُهَما َيُموُت  ُمْسِلَمْينِ  ِمنْ 
 أََنْدُخُل  َفَيُقولُونَ  ةَ اْلَجنَّ  اْدُخُلوا َلُهمُ  َفُيَقالُ  اْلَجنَّةِ  َباِب  َعَلى يُوَقُفوا َحتَّى
 َوأََبَواُكمْ  اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا الثَّاِنَيةِ  ِفي أَْدِري َفاَل  َلُهمْ  َفَقاَل  أََبَواَنا َيْدُخْل  َوَلمْ 
اِفِعينَ  َشَفاَعةُ  َتْنَفُعُهمْ  َفَما} َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّ  َقْولُ  َفَذِلَك  َقاَل   َنَفَعِت  َقاَل { الشَّ

 أَْوََلِدِهمْ  ةُ َشَفاعَ  اْْلَباءَ 

“Biz Aişe radiyallahu anha’nın evinde idik. Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem girdi ve şöyle buyurdu: 

                                                

640 Sahih. Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (13/134) İbn Huzeyme et-Tevhid (623) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (7/105) Beyhakî el-Ba’s (499) 

641 Sahih. İbn Mace (2767) Ebu Avane Musned (4/496) Bezzar (15/110) İbn Asakir 
el-Erbain Fi’l-Has Ale’l-Cihad (s.88) Deylemi (5556) Elbani Sahihu’l-Cami (6544) 
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“Büluğa ermemiş üç çocuğu ölen hiçbir müslüman yoktur ki onlar 
getirilip cennetin kapısında durmasınlar. Onlara: “Cennete girin” denilir. 
Onlar da derler ki: “Babalarımız girmeden biz mi girelim?” Onlara: 
“Cennete siz de girin, babalarınız da girsin” denilir. (Ravi dedi ki: “Bu ikinci 
seferinde mi söylenir bilmiyorum.”) Bu Allah Teâlâ’nın şu ayetinde geçer: 
“Şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez.” (Muddessir 48) Evlatların 
şefaati babalarına fayda verir.”642 

İslam’ın, Kur’ân’ın, Haceru’l-Esved’in ve Amellerin 

Şefaati 

1164- Ahmed hasen isnadla, Hâkim sahih kaydıyla, Taberânî ve 
Kitabu’l-Cû’da İbn Ebi'd-Dunyâ, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َيامُ  َيامُ  َيُقولُ  ِلْلَعْبدِ  َيْشَفَعانِ  َواْلُقْرآنُ  الص ِ  الطََّعامَ  َمَنْعُتهُ  ِإن ِي َرب ِ  الص ِ
َهَواِت  ْعِني ِبالنََّهارِ  َوالشَّ َعانِ  ِباللَّْيلِ  النَّْومَ  َمَنْعتُهُ  اْلُقْرآنُ  َوَيُقولُ  ِفيهِ  َفَشف ِ  َفُيَشفَّ

“Oruç ve Kur’ân kıyamet gününde kula şefaat ederler. Oruç der ki: 
“Ey rabbim! Onu gündüz yemesinden ve şehvetinden alıkoydum. Beni 
ona şefaatçi kıl.” Kur’ân der ki: “Onu gece uykusundan alıkoydum. Beni 
ona şefaatçi kıl.” Böylece ikisi de şefaat ederler.”643 

1165- Bezzar ve İbn Hibbân, Cabir radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

                                                

642 Muslim'in şartına göre sahih. İshak b.  Rahuye (2074) Buhârî Tarih (1/452) 
İbn Sa’d (8/446) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (3304) Taberânî (24/224) Ebu 
Nuaym Marife (7573) İbn Hacer Metalibu’l-Aliye (3772) İbn Hacer el-Garaibu’l-
Multekita (2301) el-Elbani es-Sahiha (3416) 

643 Hasen. Ahmed (2/174) Hâkim (1/740) Taberânî (13/38) İbnu’l-Mubarek Musned 
(96) İbnu’l-Mubarek Zühd (385) Begavi Tefsir (1/204) Mervezi Muhtasaru Kıyami’l-
Leyl (18) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (8/161) Beyhakî Şuab (2/346) Deylemi (3815) 
Zehebi Mu’cemu’ş-Şuyuhi’l-Kebir (1/76) Mukbil b. Hadi Şefaat (s.202) 
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ع   َشاِفع   اْلُقْرآنُ  ق   وَماِحل   ُمَشفَّ ا َجَعَلهُ  َفَمنْ  ُمَصدَّ  ِإَلى َدهُ َقا ِإَماما
 النَّارِ  ِإَلى َساُقهُ  َخْلَفهُ  َجَعَلهُ  َوَمنْ  اْلَجنَّةِ 

“Kur’ân şefaati kabul edilen bir şefaatçi ve sözü kabul edilen 
savunucudur. Kim onu imam edinirse onu cennete sevk eder. Kim de 
arkasına atarsa onu cehenneme sevk eder.”644 

Şefaat Ancak Allah’ın İzniyledir 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 اْرَتَضى ِلَمنِ  ِإَلَّ  َيْشَفُعونَ  َوََل 

“Allah’ın râzı olduklarından başkasına şefaat etmezler.” (Enbiya 28) 

 ِبِإْذِنهِ  ِإَلَّ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ 

“İzni olmaksızın O’nun katında kim şefaat edebilir?” (Bakara 255) 

َماَواِت  ِفي َمَلٍك  ِمنْ  َوَكمْ   َبْعدِ  ِمنْ  ِإَلَّ  َشْيئاا َشَفاَعُتُهمْ  تُْغِني ََل  السَّ
ُ  َيْأَذنَ  أَنْ   َوَيْرَضى َيَشاءُ  ِلَمنْ  اَّللَّ

“Göklerde nice melekler vardır ki, Allah’ın dileyip razı olduğu 
kimseye izin vermedikçe şefaatleri hiçbir yarar sağlamaz” (Necm 26) 

1167- Hâkim sahih kaydıyla ve Beyhakî, Cabir b. Abdillah radiyallahu 
anhuma’dan rivayet ediyorlar:  

                                                

644 Hasen. İbn Hibbân (1/332) Bezzar (Keşfu’l-Estar 122) Beyhakî Şuab (2/351) 
el-Elbani es-Sahiha (2019) Mukbil b. Hadi eş-Şefaat (s.200) 
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 َوََل } َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّ  َقْوَل  َتاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوَل  أَنَّ 
 ِْلَْهلِ  َشَفاَعِتي ِإنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى َفَقاَل { اْرَتَضى ِلَمنِ  ِإَلَّ  َيْشَفُعونَ 
ِتي ِمنْ  اْلَكَباِئرِ   أُمَّ

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle’nin: “Allah’ın 
râzı olduklarından başkasına şefaat etmezler.” (Enbiya 28) ayetini okudu 
ve şöyle buyurdu: “Muhakkak ki şefaatim, ümmetimden büyük günah 
sahipleri içindir.”645 

1168- Beyhakî dedi ki: “Bu hadisin zahiri büyük günah sahiplerine 
olacak şefaatin meleklere değil de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e has 
olduğunu göstermektedir. Melekler ancak küçük günah sahiplerine veya 
derecelerin artırılması için şefaat edeceklerdir. Burada kastedilen; şefaat 
edilecek kimsenin, şirk dışında büyük günahları olsa da, imanından dolayı razı 
olunan kimseler olması gerektiği de olabilir. Böylece ayette büyük günahlara 
şefaatin nefyedilmesiyle kastedilen, hiç kimsenin kendisine şefaat edileceği 
ümidiyle bu günahlara cüret etmemesidir. Zira Allah onların itikatlarından razı 
değildir.”646  

1169- (Beyhakî) Sonra İbn Ebi Talha yoluyla, İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’nın “Allah’ın râzı olduklarından başkasına şefaat etmezler.” 
(Enbiya 28) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir::  

ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  أَنْ  َشَهاَدةَ  َلُهمْ  اْرَتَضى الَِّذينَ   اَّللَّ

“Allah’ın razı olduğu kişiler; Allah’tan başka ibadete layık hak ilah 
olmadığına şahitlik edip de Allah’ın kendilerinden bu şahitliği kabul ettiği 
kişilerdir.”647 

Yine “Allah’ın râzı olduklarından başkasına şefaat etmezler” 

                                                

645 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (2/414) Beyhakî Şuab (1/287) Beyhakî 
el-Ba’s (561) Mukbil b. Hadi eş-Şefaat (s.85) 

646 Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (s.55) 
647 Hasen. Taberî (16/252) Beyhakî el-Ba’s (2) Beyhakî el-Esmâ ve’s-Sifat (s.134) 



405 

 

(Enbiya 28) ayetinde kastedilen, “İzni olmaksızın O’nun katında kim şefaat 
edebilir?” (Bakara 255) ayetinde olduğu gibi, ona şefaat edecek kimseler 
hakkında olabilir. 

1170- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’tan: “Bütün şefâat Allah'ındır” 
(Zumer 44) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 ِبِإْذِنهِ  ِإَلَّ  أََحد   ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  ََل 

“Hiç kimse Allah’ın katında O’nun izni olmadan şefaat edemez.”648 

“Kimsenin kimse için bir şeye sahip olamadığı gün” (İnfitar 19) 
ayetine gelince, bu şefaati iptal etmez. Zira ayette geçen mülkiyet (sahiplik) 
ile kastedilen; dünyada insanların birbirlerini kendilerinden bir kuvvetle 
savunmaları gibi bir savunma gücüne din (hesap) gününde sahip 
olamayacaklarıdır. Şefaat ise bu babdan değildir. Çünkü şefaat eden, şefaat 
ettiği kimse adına zillete girer, şefaat isteyen de kendisine şefaat edecek 
kimseye karşı zillete girer. O gün buna ve din gününün buna benzer hallerine 
layık bir gündür.”649 

Şefaat Edemeyecek Kimseler 

1171- Muslim ve Ebû Dâvûd, Ebu’d-Derda radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

انُونَ اللَّ  َيُكونُ  ََل   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َداءَ ُشهَ  َوََل  ُشَفَعاءَ  عَّ

“Çokça lanet edenler kıyamet gününde şefaatçi ve şahit 
olamazlar.”650 

                                                

648 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.579) Taberî Tefsir (20/217) Beyhakî el-Ba’s 
(563) 

649 Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (s.56) 
650 Sahih. Muslim (2598) Ebû Dâvûd (4907) 
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Allah’ın Rahmetinin Genişliği 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ئْ  ِحيمُ  اْلَغُفورُ  أََنا أَن ِي ِعَباِدي َنب ِ  الرَّ

“Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu 
haber ver.” (Hicr 49) 

 اَّللَِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنطُوا ََل  أَْنُفِسِهمْ  َعَلى أَْسَرُفوا الَِّذينَ  َياِعَباِدَي  ُقْل 
نُوَب  َيْغِفرُ  اَّللََّ  ِإنَّ  ا الذُّ ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َجِميعا  الرَّ

“De ki: “Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın 
rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. 
Şüphesiz ki O, Gafûr’dur, Rahîm’dir.” (Zumer 53) 

الُّونَ  ِإَلَّ  َرب ِهِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َيْقَنطُ  َوَمنْ  َقاَل   الضَّ

“Dedi ki: “Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit 
kesebilir?” (Hicr 56) 

  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلَك  ُدونَ  َما َوَيْغِفرُ  ِبهِ  يُْشَركَ  أَنْ  َيْغِفرُ  ََل  اَّللََّ  ِإنَّ 

“Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. 
Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar.” (Nisa 116) 

1172- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ْحَمةَ  َخَلَق  اَّللََّ  ِإنَّ  ا ِعْنَدهُ  َفأَْمَسَك  َرْحَمةٍ  ِمائَةَ  َخَلَقَها َيْومَ  الرَّ  ِتْسعا
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 الَكاِفرُ  َيْعَلمُ  َفَلوْ  َواِحَدةا  َرْحَمةا  ُكل ِِهمْ  َخْلِقهِ  ِفي َوأَْرَسَل  َرْحَمةا  ِعينَ َوِتْس 
ْحَمةِ  ِمنَ  اَّللَِّ  ِعْندَ  الَِّذي ِبُكل ِ   الُمْؤِمنُ  َيْعَلمُ  َوَلوْ  الَجنَّةِ  ِمنَ  َيْيَئْس  َلمْ  الرَّ
 النَّارِ  ِمنَ  َيْأَمنْ  َلمْ  الَعَذاِب  ِمنَ  اَّللَِّ  ِعْندَ  الَِّذي ِبُكل ِ 

“Muhakkak ki Allah rahmeti yüz rahmet olarak yarattı. Doksan 

dokuz rahmeti yanında tuttu, bütün mahlûkata ise bir rahmeti gönderdi. 

Şayet kâfir, Allah’ın katında olan rahmetin tümünü bilseydi cennetten 

ümidini kesmezdi. Şayet mü’min de Allah’ın katında olan bütün azabı 

bilseydi cehennemden emin olmazdı.”651 

1173- Ahmed, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 اْْلَْرِض  أَْهلِ  َبْينَ  َواِحَدةا  َرْحَمةا  َقَسمَ  َوِإنَّهُ  َرْحَمةٍ  ِمائَةُ  َوَجلَّ  َعزَّ  َّلِلَِّ 
 َعزَّ  َواَّللُ  ِْلَْوِلَياِئهِ  َرْحَمةا  َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةا  َوَذَخرَ  آَجاِلِهمْ  ِإَلى َفَوِسَعْتُهمْ 

ْحَمةَ  ِتْلَك  َقاِبض   َوَجلَّ   الت ِْسعِ  ِإَلى اْْلَْرِض  أَْهلِ  َبْينَ  َقَسَمَها الَِّتي الرَّ
ْسِعينَ  ُلَها َوالت ِ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِْلَْوِلَياِئهِ  َرْحَمةٍ  ِمائَةَ  َفُيَكم ِ

“Allah Azze ve Celle’nin yüz rahmeti vardır ve muhakkak ki bir 
rahmeti yeryüzü halkına taksim etmiştir. Bu da ecellerine kadar onlara 
geniş gelecektir. Doksan dokuz rahmeti ise dostları için saklamıştır. 
Allah Azze ve Celle yeryüzü halkına taksim ettiği o rahmeti kıyamet 
gününde dostları için doksan dokuz rahmete katarak yüz rahmete 
tamamlayacaktır.”652 

1177- Ahmed, Bezzar ve Ebû Ya'lâ sahih isnadla Enes radıyallahu 

                                                

651 Sahih. Buhârî (6469) Muslim (2755) 
652 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (2/514) Hâkim (1/123, 

4/276) el-Elbani es-Sahiha (1634) 
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anh’den rivayet ediyorlar: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َكاَن َصِبي  َعَلى ظَ  ْهِر الطَِّريِق َفَمرَّ النَِّبي  َصلَّى اَّللَّ
ِبي ِ اْلَقْوَم َخِشَيْت أَْن ُيوَطأَ اْبنَُها َفَسَعْت َفَحَمَلْتُه  ا َرأَْت أُمُّ الصَّ َناس  َفَلمَّ

ِه ِلُتْلِقي اْبَنَها َوَقاَلْت: اْبِني اْبِني َفَقاَل اْلَقْوُم: َيا َرسوَل اَّلِل َما َكاَنْت َهذِ 
ُ، وَلَ يُْلِقي َحِبيَبُه ِفي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وَلَ اَّللَّ ِفي النَّاِر َفَقاَل النَِّبي  َصلَّى اَّللَّ

 النَّارِ 

“Yol üzerinde bir çocuk vardı ve Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bazı 
insanlarla beraber oradan geçiyordu. Çocuğun annesi gelen topluluğu 
görünce oğlunun çiğnenmesinden korkarak ona doğru koştu:  “Oğlum, oğlum” 
diyerek onu aldı. Topluluk: “Ey Allah’ın rasulü! Şu kadın oğlunu ateşe atacak 
değildir” dediler. Bunun üzerine Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu:  

“Allah da sevdiğini cehenneme atacak değildir.”653 

1178- Yine Bezzar Sahih isnadla Ömer b. el-Hattab radiyallahu anh’den 
rivayet ediyor: 

ُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسوَل  أَنَّ   َفَبْيَنَما َمَغاِزيهِ  َبْعِض  ِفي َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
 أَْيِدي ِفي َسَقطَ  َحتَّى أََبَوْيهِ  أََحدُ  َفأَْقَبَل  َطْيرٍ  َفْرخَ  أََخُذوا ِإذْ  َيِسيُرونَ  ُهمْ 

ُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسولُ  َفَقاَل  اْلَفْرخَ  أََخذَ  الَِّذي  ِلَهَذا َتْعَجُبونَ  أََلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
ُ  َواَّللَِّ  أَْيِديِهمْ  ِفي َسَقطَ  َحتَّى َفأَْقَبَل  َفْرُخهُ  أُِخذَ  الطَّْيرِ   ِمنْ  ِبَخْلِقهِ  أَْرَحمُ  َّلَلَّ

                                                

653 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Bezzar (13/161) Ahmed (3/104, 
235) Hâkim (1/126, 4/195) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (6/34) Ebû Ya'lâ (6/397) 
Beyhaki Şuabu’l-İman (5/422) 
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 ِبَفْرِخهِ  الطَّْيرِ  َهَذا

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarından birinde ashabıyla 
ilerliyordu. Bir kuş yavrusu tuttular. Kuşun ebeveyninden biri geldi ve 
yavrusunu yakalayan kişi onu elinden düşürene kadar ona saldırdı. Bunun 
üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Bu kuşun yavrusu için, onu yakalayanların ellerinden düşürene 
kadar yaptıklarına şaşırıyor musunuz? Vallahi Allah mahlûkuna karşı, bu 
kuşun yavrusuna olan merhametinden daha merhametlidir.”654 

Allah’ın Fakirler ve Âlimler İçin Görmezden Gelmesi 

Umulan Şeyler 

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: 

 ِلَنْفِسهِ  َظاِلم   َفِمْنُهمْ  ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصَطَفْيَنا الَِّذينَ  اْلِكَتاَب  أَْوَرْثَنا ثُمَّ 
 اْلَكِبيرُ  اْلَفْضُل  ُهوَ  َذِلَك  اَّللَِّ  ِبِإْذنِ  اِت ِباْلَخْيرَ  َساِبق   َوِمْنُهمْ  ُمْقَتِصد   َوِمْنُهمْ 

 َيْدُخُلوَنَها َعْدنٍ  َجنَّاُت  *

“Sonra Kitab'a, kullarımız arasından seçtiklerimizi varis kıldık. 
Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle 
hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Adn 
cennetlerine girerler.” (Fatır 32-33) 

1185- İbn Ebî Hâtim ve Beyhakî İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan bu 
ayet (Fatır 32-33) hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ةُ  ُهمْ  دٍ  أُمَّ َثُهمُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى ُمَحمَّ ُ  َورَّ  أَْنَزَلهُ  ِكَتاٍب  ُكلَّ  اَّللَّ

                                                

654 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Bezzar (1/412) 
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ا ِحَساباا يَُحاَسُب  َوُمْقَتَصُدُهمْ  َلهُ  يُْغَفرُ  َفَظاِلُمُهمْ   َيْدُخُل  َوَساِبُقُهمْ  َيِسيرا
 ِحَساٍب  ِبَغْيرِ  اْلَجنَّةَ 

“Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ümmetidir. Allah onları 
indirdiği bütün kitaplara varis kılmıştır. Onların zalim olanları bağışlanır, orta 
yolu tutanları kolay bir hesap görür, öne geçenleri ise cennete hesapsız olarak 
girerler.”655 

1192- Beyhakî, Ka’b (el-Ahbar) ve Atâ rahimehumallah’tan şöyle 
dediklerini rivayet etti: “Ayette geçen üç sınıf da cennettedir.”656 

1195- İbn Asakir, Ebu Ömer es-San’anî rahimehullah’ın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 َلمْ  َقاَل  اْلِحَساِب  ِمنَ  َفَرغَ  َفِإذْ  اْلُعَلَماءُ  ُعِزَلِت  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا
ا ِإَلَّ  ِفيُكمْ  ُحْكِمي أَْجَعْل   ِفيُكمْ  ِبَما اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا ِفيُكمُ  يُدهُ أُرِ  َخْيرا

“Kıyamet günü olduğu zaman âlimler ayrılırlar. Hesap bitince Allah 
buyurur ki: “Hükmümü ancak sizin için dilediğim bir hayırdan dolayı aranızda 
kıldım. Sizde bulunanlarla cennete girin.”657 

Bu rivayette geçen Ebu Ömer’in ismi Hafs b. Meysera’dır. Zeyd b. 
Eslem, Hişam b. Urve ve başkalarından rivayette bulunmuştur. 

  

                                                

655 Hasen. Taberî Tefsir (19/368) Sahifetu Ali b. Ebi Talha (s.93) Beyhakî el-Ba’s 
(630) 

656 Sahih maktu. Taberî Tefsir (19/369) Beyhakî el-Ba’s (627-29) İbn Asakir Tarih 
(50/165) 

657 Sahih maktu. İbnu’s-Semmak Fevaid (51) Beyhakî el-Medhal (568) İbn Asakir 
Tarih (14/441) 
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Sırattan Geçtikten Sonra İnsanlar Arasında Davalar 

ve Kısaslar 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َتْخَتِصُمونَ  َرب ُِكمْ  ِعْندَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِإنَُّكمْ  ثُمَّ 

“Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda 
davalaşacaksınız.” (Zümer 31) 

1196- Abdullah b. Ez-Zubeyr radiyallahu anhuma’dan: “Muhakkak sen 
de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, 
Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız.” (Zumer 30-31) ayeti nazil olunca 
babam Zubeyr b. El-Avvam radiyallahu anh Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in 
yanına gidip dedi ki: 

ْنَيا مَ  ُر َعَلْيَنا َما َكاَن َبْيَنَنا ِفي الدُّ َع َخَواص ِ أَْي َرُسوَل اَّلِل أَيَُكرَّ
نُوِب  َرنَّ َعَلْيُكْم َحتَّى يَُؤدَّى ؟ َقاَل الذُّ ُه  َنَعْم َلُيَكرَّ ِ ِذي َحق ٍ َحقُّ ِإَلى ُكل 

َبْيرُ   َواَّلِل ِإنَّ اْْلَْمَر َلَشِديد   َفَقاَل الزُّ

“Ey Allah’ın rasulü! Özel bir takım günahlarla birlikte dünyada aramızda 
olup bitenden sonra yine mi muhakeme tekrar edecek?” diye sordu. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: 

“Evet, her hak sahibine hakkı verilene kadar” buyurdu. Bunun 
üzerine Zubeyr radiyallahu anh: 

“Öyleyse durum müthiş” dedi.”658 

                                                

658 Muslim'in şartına göre sahih. İbnu’l-A’rabi Mu’cem (1342) Ahmed (1/164, 
167) Tirmizî (3236) Hâkim (2/472, 4/617) Humeydi (62) Taberânî (13/122) Bezzâr 
(964) Ebû Ya’lâ (2/31, 45) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (3/51, 9/349) Sa’lebi el-Keşfu 
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1197- Buhârî ve Mustahrac’ında el-İsmailî – lafız onundur – Ebu Said 
el-Hudrî radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in “Biz, onların 
gönüllerindeki kini söküp attık; onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya 
oturan kardeşler olacaklar.” (Hicr 47) ayeti hakkında şöyle buyurduğunu 
rivayet ediyorlar: 

 ٍة َبْيَن الَجنَِّة َوالنَّارِ َفُيْحَبُسوَن َعَلى َقْنَطرَ  الُمْؤِمنُوَن ِمَن النَّارِ  ُص َيْخلُ 
ْنَياَفُيَقصُّ ِلَبْعِضِهْم ِمْن َبْعٍض َمَظاِلُم كَ  بُوا  اَنْت َبْيَنُهْم ِفي الدُّ َحتَّى ِإَذا ُهذ ِ

وا أُذِ  ٍد ِبَيِدهِ ِذي َنْفُس مُ َفَوالَّ  َن َلُهْم ِفي ُدُخوِل الَجنَّةِ َونُقُّ َْلََحُدُهْم  َحمَّ
ْنَيا  أَْهَدى ِبَمْنِزِلِه ِفي الَجنَِّة ِمْنُه ِبَمْنِزِلِه َكاَن ِفي الدُّ

“Müminler cehennemden kurtulunca, cennet ve cehennem 
arasında bir köprüde durdurulurlar ve aralarında dünyada geçmiş olan 
haksızlıklar kısas edilir. Böylece günahlardan temizlenip paklandıktan 
sonra cennete girmelerine izin verilir. Nefsim elinde olana yemin ederim 
ki, onlardan her biri, cennetteki evini, dünyadaki evinden daha iyi 
tanır.”659 

Katade rahimehullah dedi ki: “Ebu Ubeyde b. Abdillah b. Mes’ud 
rahimehullah şöyle dedi: 

 ُجُمَعِتِهمْ  َمنْ  اْنَصَرُفوا ُجُمَعةٍ  أَْهَل  ِإَلَّ  يُْشِبهُ  َما

“Bunlar ancak Cuma namazından sonra dağılan kimselere 
benzerler.”660 

Kurtubi dedi ki: “Bu durum cehenneme girmeyenler hakkındadır. 

                                                

ve’l-Beyan (8/234) Beyhakî (6/94) el-Elbani es-Sahiha (340)Sa’lebi el-Keşfu ve’l-
Beyan (8/234) 

659 Sahih. Buhârî (2440, 6535) 
660 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (4/616) İbn Faris Cüz (23) İbnu’l-

Mubarek Zühd (1421) 
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Cehenneme girip de çıkanlara gelince onlar ancak cehennemden çıktıktan 
sonra hesaba çekilirler.” 

İbn Hacer dedi ki: “Mü’minler cehennemden kurtulunca” sözüyle 
kastedilen, sırattan geçerken oraya düşmekten kurtulmalarıdır.” 

Yine dedi ki: “Hadiste bahsedilen köprü hakkında ihtilaf edildi. Denildi ki; 
o sıratın cennet tarafında olan kısmıdır. Yine denildi ki; bu başka bir sırattır. 
Kurtubî bunu kesin olarak belirtmiştir. 

Derim ki: İlk görüş tercihe layıktır. Köprüler ve sırat üzerindeki hesap 
hakkındaki hadisler bunu göstermektedir. 

1201- Taberânî sakıncasız bir isnad ile Ebu Eyyub radiyallahu anh’den 
rivayet ediyor: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُل َمْن َيْخَتِصُم َيْوَم اْلقِ  ُجُل َواْمَرأَتُهُ أَوَّ  َّلِل َما َيَتَكلَُّم ِلَسانَُهاَوا َياَمِة الرَّ
َوَتْشَهُد  ا َكاَنْت تَُغي ُِب ِلَزْوِجَهاِبمَ  ها َيْشَهَداِن َعَلْيَهاِرْجاَل َوَلِكْن َيَداها و

ُجِل َوَحَرِمِه َفِمْثُل َذِلَك  ثُمَّ  ِرْجاَلُه ِبَما َكاَن يُوِليهاَيَداُه وَ   ثُمَّ  يُْدَعى ِبالرَّ
ْن َحَسَناُت َوَلكِ  اِيطُ َوَما يُوَجُد ثُمَّ َدَواِنيُق َوََل َقرَ  يُْدَعى ِبأَْهِل اْْلَْسَواِق 

َئاُت َهَذا الَِّذي َظَلَمهُ َوَس  َفُع ِإَلى َهَذا الَِّذي َظَلمَ َهَذا تُدْ  ثُمَّ يُْؤَتى  ي ِ
اِريَن ِفي مَ  َفَواَّللِ َما أَْدِري  َقاِمَع ِمْن َحِديٍد َفُيَقاُل أَْوِرُدوُهْم ِإَلى النَّارِ ِباْلَجبَّ

}َوِإْن ِمْنُكْم ِإَلَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َرب َِك  ىَل اَّللُ َتَعالَ َيْدُخُلوَنَها أَْو َكَما َقا
ي الَِّذيَن اتََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيًّا{ ا َمْقِضيًّا ثُمَّ نَُنج ِ  َحْتما

“Kıyamet günü ilk muhakeme olacak olanlar, kişiyle hanımıdır. 
Vallahi hanımının dili konuşmayacak, onun elleri ve ayakları konuşup, 
kocasından habersiz olarak yaptıklarına şahitlik edecekler. Erkeğin de 
elleri ve ayakları, onun hanımına nasıl davrandığına şahitlik edecekler. 
Sonra kişiyle hizmetçisi çağrılıp aynı şekilde muhakeme olacaklar, sonra 
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çarşı sahipleri çağrılıp muhakeme edilecekler. O gün ne danik, ne de 
kırat olmayacak, haksız olanın iyilikleri alınıp haklı olana verilecek, 
mazlumun günahları zalime yüklenecek. Sonra zorbalar demir sopalarla 
getirilip: 

“Onları cehenneme sürün” denilecek. Vallahi onlar cehenneme 
girecekler mi, yoksa: 

“Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu, rabbinin yapmayı 
üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür” (Meryem 72) ayetinde 
söylendiği gibi mi olacak bilmiyorum.”661 

1202- Ahmed, Bezzar ve Tirmizî, Münzirî’nin dediği gibi Buhârî ve 
Muslim'in şartlarına göre sahih isnadla Aişe radiyallahu anha’dan şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

ُ  َصلَّى النَِّبي ِ  َيَدِي  َبْينَ  َقَعدَ  َرُجالا  أَنَّ   َرُسوَل  َيا َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
،ِ بُوَنِني َمْمُلوِكينَ  ِلي ِإنَّ  اَّللَّ  َوأَْشُتُمُهمْ  َوَيْعُصوَنِني ُخونُوَنِنيَويَ  يَُكذ ِ

ُبوكَ  َوَعَصْوكَ  َخانُوكَ  َما يُْحَسُب  َقاَل  ِمْنُهْم؟ أََنا َفَكْيَف  َوأَْضِربُُهمْ   َوَكذَّ
 َلَك  ََل  َكَفافاا َكانَ  ُذنُوِبِهمْ  ِبَقْدرِ  ِإيَّاُهمْ  ِعَقابَُك  َكانَ  َفِإنْ  ِإيَّاُهمْ  َوِعَقابَُك 

 َكانَ  َوِإنْ  َلَك  َفْضالا  َكانَ  ُذنُوِبِهمْ  ُدونَ  ِإيَّاُهمْ  ِعَقابَُك  َكانَ  َوِإنْ  َعَلْيَك  َوََل 
ى َقاَل  الَفْضُل  ِمْنَك  َلُهمْ  اْقُتصَّ  ُذنُوِبِهمْ  َفْوَق  ِإيَّاُهمْ  ِعَقابَُك  ُجُل  َفَتَنحَّ  الرَّ
ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَقاَل  َوَيْهِتُف  َيْبِكي َفَجَعَل   ِكَتاَب  َتْقَرأُ  أََما َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ

 َكانَ  َوِإنْ  َشْيئاا َنْفس   تُْظَلمُ  َفاَل  الِقَياَمةِ  ِلَيْومِ  الِقْسطَ  الَمَواِزينَ  َوَنَضعُ } اَّللَِّ 

                                                

661 Hasen ligayrihi. Taberânî (4/148) Ukaylî ed-Duafa (2/276) İbn Ebi’d-Dunya el-
Ehval (197) Ebu Nuaym Tarihu İsbehan (1517) Deylemi (37) Dulabî el-Kuna ve’l-
Esma (745) 
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ُجُل  َفَقاَل { ِمْثَقاَل  ا َشْيئاا َوَلُهمْ  ِلي أَِجدُ  َما اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا َواَّللَِّ  الرَّ  ِمنْ  َخْيرا
 ُكلُُّهمْ  أَْحَرار   أَنَُّهمْ  ْشِهُدكَ أُ  ُمَفاَرَقِتِهمْ 

“Bir adam Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve: 

“Ey Allah’ın rasulü! Bana hıyanet eden, yalan söyleyen ve asi olan iki 
tane kölem var. Buna karşılık ben de onları dövüyor ve sövüp sayıyorum. Bu 
yaptığımdan dolayı hesapta benim durumum nedir?” diye sordu. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Sana olan hainlikleri, isyanları ve yalanları ile senin onlara 
verdiğin ceza hesap edilecek senin ceza onların suçu kadar ise hesap 
başa baş gelecektir. Ne alacağın ne de vereceğin olacaktır. Eğer senin 
verdiğin ceza suçlarının altında ise senin onlardan alacağın kalmıştır. 
Eğer senin verdiğin cezalar suçlarının üstünde ise fazlası onlar için 
senden kısas olarak alınacaktır.” Bunun üzerine adam bir kenara çekilerek 
hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurdu:  

“Allah’ın Kitab’ını okumuyor musun? Allah ne buyuruyor: “Biz, 
kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde 
haksızlık edilmez. Bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getiririz. Hesap 
gören olarak biz yeteriz.” (Enbiya 47) Bunun üzerine adam:  

“Vallahi ey Allah’ın Rasûlü! Bu kölelerimle benim aramın ayrılmasından 
başka bir çözüm bulamıyorum sizi şâhid tutarım ki onların hepsi hürdür.”662 

1203- Buhârî ve Muslim İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َماءِ  ُل َما يُْقَضى َبْيَن النَّاِس ِبالد ِ  أَوَّ

                                                

662 Buhârî'nin şartına göre sahih. Ahmed (6/280) Tirmizî (3165) Beyhakî Şuab 
(6/377) İbu’l-A’rabi Mu’cem (1826) Taberî Tehzibu’l-Asar (1151) Hatib Tarih (9/430) 
Fesevi Marife (3/387) İsmail el-Esbehani Seb’atu Mecalis (28) 
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“İnsanlar arasında görülecek ilk dava kanlar hakkında 

olacaktır.”663 

1204- Tirmizî “hasen” kaydıyla, İbn Mâce ve el-Evsat’ta Taberânî – lafız 
onundur – İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا اْلَمْقُتولُ  َيْأِتي قا ا ْيهِ َيدَ  ِبِإْحَدى َرْأُسهُ  ُمَتَعل ِ با  اْْلُْخَرى ِبَيِدهِ  َقاِتَلهُ  ُمَتَلب ِ
ا أَْوَداُجهُ  َيْشُخُب   َهَذا َرب ِ  َّلِلَِّ  اْلَمْقُتولُ  َفَيُقولُ  اْلَعْرَش  ِبهِ  َيْأِتَي  َحتَّى َدما
 النَّارِ  ِإَلى ِبهِ  ُوَيْذَهُب  َتِعْسَت  ِلْلَقاِتلِ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللُ  َفَيُقولُ  َقَتَلِني

“Kıyamet gününde öldürülen kişi, başını bir eline almış, katilini de 
diğer eliyle tutmuş olarak, telbiye ederek gelir. Yarasından da kan 
akararak Arşın yanına gelir ve Allah’a der ki: 

“Ya rabbi! Şu beni öldürdü.” Allah Azze ve Celle katile: “Yıkıl” der 
ve katil cehenneme götürülür.”664 

1206- Buhârî Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 الَيْومَ  ِمْنهُ  َفْلَيَتَحلَّْلهُ  َشْيءٍ  أَوْ  ِعْرِضهِ  ِمنْ  ِْلَِخيهِ  َمْظَلَمة   َلهُ  َكاَنْت  َمنْ 
 ِبَقْدرِ  ِمْنهُ  أُِخذَ  َصاِلح   َعَمل   َلهُ  َكانَ  ِإنْ  ِدْرَهم   َوَلَ  ار  ِدينَ  َيُكونَ  َلَ  أَنْ  َقْبَل 

َئاِت  ِمنْ  أُِخذَ  َحَسَنات   َلهُ  َتُكنْ  َلمْ  َوِإنْ  َمْظَلَمِتهِ   َعَلْيهِ  َفُحِمَل  َصاِحِبهِ  َسي ِ

“Kimin bir kardeşine şerefiyle ilgili veya herhangi bir haksızlığı 

                                                

663 Sahih. Buhârî (6533, 6864) Muslim (1678) 
664 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (1/222, 294) İbn Ebî 

Şeybe (5/433) Tirmizî (3029) Nesai (3999, 4866) İbn Mâce (2621) Taberânî (10/306) 
Taberânî Evsat (4/286) Abd b. Humeyd (680) Humeydi (488) Abdulgani el-Makdisi 
Tahrimu’l-Katl (22) el-Elbani es-Sahiha (2697) 
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varsa dinar ve dirhemin olmayacağı günden önce bugünden helalleşsin. 
Eğer kendisinin salih ameli varsa yaptığı haksızlık kadarı kendisinden 
alınır, iyilikleri yoksa arkadaşının kötülüklerinden alınıp kendisine 
yüklenir.”665 

1207-  Muslim ve Tirmizî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ََل َمَتاَع اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن ََل ِدْرَهَم َلُه وَ  َقالُوا أََتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس؟
ِتي َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصاَل  َفَقاَل  َوِصَياٍم َوَزَكاٍة َوَيْأِتي ٍة ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمَّ

 اَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذاَوأََكَل مَ  َقْد َشَتَم َهَذا َوَقَذَف َهَذا
َفِإْن َفِنَيْت َحَسَناتُُه َقْبَل أَْن  ُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناِتِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتهِ فَ 

 ثُمَّ طُِرَح ِفي النَّارِ  َياُهْم َفطُِرَحْت َعَلْيهِ َطايُْقَضى َما َعَلْيِه أُِخَذ ِمْن خَ 

“Müflis’in ne olduğunu bilir misiniz?” Dediler ki: 

“Aramızda müflis; parası ve eşyası olmayan kimsedir.” Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Muhakkak ki ümmetimde müflis; kıyamet gününde namaz, oruç 
ve zekât ile beraber, şuna sövmüş, şuna iftira etmiş, şunun malını yemiş, 
şunun kanını dökmüş, şunu dövmüş olarak gelir. Bunun iyiliklerinden 
alınıp şuna ve şuna verilir. Hakların ödenmesi tamamlanmadan iyilikleri 
bittiğinde bu defa o kimselerin günahları bu kimseye yüklenir. Sonra 
cehenneme atılır.”666 

1208- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

665 Sahih. Buhârî (2449, 6534) 
666 Sahih. Muslim (2581) 
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نَّ  اةِ  يَُقادَ  َحتَّى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  أَْهِلَها ِإَلى اْلُحُقوَق  َلُتَؤدُّ  ِمنَ  اْلَجْلَحاءِ  ِللشَّ
اةِ   اْلَقْرَناءِ  الشَّ

“Muhakkak ki kıyamet gününde hakları sahiplerine ödeyeceksiniz. 
Hatta boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacaktır.”667 

1209- Ahmed, sahih isnadla Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

اءُ  َحتَّى َبْعٍض  ِمنْ  َبْعُضُهمْ  اْلَخْلُق  َيْقَتصُّ   َوَحتَّى اْلَقْرَناءِ  ِمنَ  اْلَجمَّ
ةُ  رَّ ةِ  ِمنَ  الذَّ رَّ  الذَّ

“Mahlûkat birbirinden kısas alacaktır. Hatta boynuzsuz koç, 
boynuzlu koçtan ve karınca karıncadan hakkını alacaktır.”668 

1211- Ahmed, Edebu’l-Mufred’de Buhârî, Evsat’ta Taberânî, sahih 
kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, Abdullah b. Uneys radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ  َيْحُشرُ “ ا ُغْرَلا  ُعَراةا  ِعَبادَ الْ  اَّللَّ ا؟ َما ُقْلُت  بُْهما  َمَعُهمْ  َلْيَس  َقاَل  بُْهما
 اْلَمِلُك  أََنا َقُرَب  َمنْ  َيْسَمُعهُ  َكَما َبُعدَ  َمنْ  َيْسَمُعهُ  ِبَصْوٍت  َفُيَناِديِهمْ  َشْيء  
 َيْطُلُبهُ  النَّارِ  ْهلِ أَ  ِمنْ  َوأََحد   اْلَجنَّةَ  َيْدُخُل  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  ِْلََحدٍ  َيْنَبِغي ََل 

 اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوأََحد   النَّارَ  َيْدُخُل  النَّارِ  أَْهلِ  ِمنْ  ِْلََحدٍ  َيْنَبِغي َوََل  ِبَمْظَلَمةٍ 
ا؟ ُعَراةا  اَّللََّ  َنْأِتي َوِإنََّما َوَكْيَف؟ ُقْلُت  ِبَمْظَلَمةٍ  َيْطُلُبهُ   ِباْلَحَسَناِت  َقاَل  بُْهما

                                                

667 Sahih. Muslim (2582) 
668 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (2/363) el-Elbani es-Sahiha (1967) 
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َئاِت  ي ِ  َوالسَّ

“Allah kıyamet günü kulları - yahut insanları - çıplak olarak, 
sünnetsiz olarak ve  (bühmen)  eşyasız olarak biraraya toplayacaktır.” Biz 
dedik ki:  

“Bühm ne demektir?” Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“İnsanların beraberlerinde hiç bir şeyleri olmamaktır. Böylece 
uzakta olan kimsenin duyacağı bir sesle onlara şöyle çağıracaktır (zan-
nedersem, o şöyle demişti: “Yakında olan kimse onu duyduğu gibi, 
uzaktaki de onu duyacaktır):  

“Gerçekten sahip, sultan benim; cennet ehlinden hiç kimseye, 
cehennemliklerden birinin zulümden ötürü ona davacı olması halinde, 
cennete girmek lâyık değildir. Cehennem ehlinden de hiç kimseye, 
cennetliklerden birinin zulümden ötürü ona davacı olması halinde, 
cehenneme girmek lâyık değildir. (Cennet veya Cehenneme girmeden 
önce, bunlara hakları verilir).” Dedim ki:  

“Bu nasıl olur? Biz Allah'a çıplak olarak varlıksız şekilde gideceğiz, 
(hakları nereden ve nasıl verebiliriz)?” Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem:  

“Sevaplarla ve günahlarla” buyurdu.”669 

1212- Ahmed ve Hâkim Aişe radiyallahu anha’dan Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َواِوينُ  ُ  َيْعَبأُ  ََل  ِديَوان   َثاَلَثة   اَّللَِّ  ِعْندَ  الدَّ  َيْتُركُ  ََل  َوِديَوان   َشْيئاا ِبهِ  اَّللَّ
 ُ ُ  ُرهُ َيْغفِ  ََل  َوِديَوان   َشْيئاا ِمْنهُ  اَّللَّ ا اَّللَّ يَوانُ  َفأَمَّ ُ  َيْغِفُرهُ  ََل  الَِّذي الد ِ ْركُ  اَّللَّ  َفالش ِ

                                                

669 Sahih. Buhârî (muallak olarak 9/172) Buhârî Edebu’l-Mufred (970) Ahmed 
(3/495) Ziyau’l-Makdisi, el-Muhtare (9/26) Hâkim (2/475, 4/618) İbn Ebi Şeybe, 
Musned (854) Begavî Mu’cemu’s-Sahabe (1605) Taberânî (13/132) Taberânî 
Musnedu’ş-Şamiyyin (156) Temmam Fevaid (928) Haris b. Ebi Usame Musned (44) 
İbn Ebi Asım es-Sunne (514) Ebu Yusuf el-Harac (219) 
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ُ  َقاَل  ِباَّللَِّ  مَ  َفَقدْ  ِباَّللَِّ  يُْشِركْ  َمنْ  ِإنَّهُ } َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ ُ  َحرَّ ا{ اْلَجنَّةَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ  َوأَمَّ
يَوانُ  ُ  َيْعَبأُ  ََل  الَِّذي الد ِ  ِمنْ  َرب ِهِ  َوَبْينَ  َبْيَنهُ  ِفيَما َنْفَسهُ  اْلَعْبدِ  ظُْلمُ فَ  َشْيئاا ِبهِ  اَّللَّ
ا َشاءَ  ِإنْ  َوَيَتَجاَوزُ  َذِلَك  َيْغِفرُ  اَّللََّ  َفِإنَّ  َتْرَكَها َصاَلةٍ  أَوْ  َتْرَكهُ  َيْومٍ  َصْومِ   َوأَمَّ

يَوانُ  ُ  َيْتُركُ  ََل  الَِّذي الد ِ ا ِضِهمْ َبعْ  اْلِعَبادِ  َفظُْلمُ  َشْيئاا ِمْنهُ  اَّللَّ  اْلَقَصاُص  َبْعضا
 َمَحاَلةَ  ََل 

“Allah Azze ve Celle katında üç divan vardır. Bir divana Allah hiçbir 
önem vermez. Bir divanda Allah bir şey bırakmaz. Bir divanı ise Allah 
bağışlamaz. Allah’ın bağışlamayacağı divan Allah’a ortak koşmaktır. 
Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:  

“Muhakkak ki kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram 
kılmıştır.” (Maide 72) Allah’ın bir şey önemsemeyeceği divan kulun 
kendisiyle rabbi arasında işlediği; oruç tutmayı terk ettiği gün veya terk 
ettiği namaz gibi zulümlerdir. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle bunu 
bağışlar. Allah dilerse bunu affeder. Allah’ın hiçbir şey terk etmeyeceği 
divan ise kulların birbirlerine zulmüdür. Bunlardan dolayı mutlaka kısas 
uygulanır.” Ahmed rivayet etmiştir ve önceki rivayeti kuvvetlendiren bir 
şahiddir.670 

1215- Ahmed, hasen isnad ile Ukbe b. Âmir radiyallahu anh’den rivayet 
ediyor: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُل َخْصَمْيِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َجاَرانِ   أَوَّ

“Kıyamet günü ilk muhakeme olacak kişiler komşu olanlardır.”671 

                                                

670 Hasen ligayrihi. Ahmed (6/240) Hâkim (4/619) İbn Bişran Emali (1108) 
Beyhakî Şuab (6/52) 

671 Hasen. Ahmed (4/151) Taberânî (17/303, 309) Kasım b. Kutlubuga Musnedu 
Ukbe b. Amir (24) İbn Ebi Asım el-Evail (45) Deylemi (84) 
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1222- Nesâî ve sahih kaydıyla Hâkim, Muhammed b. Abdillah b. Cahş 
radiyallahu anh’den Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

دٍ  َنْفُس  َوالَِّذي  َوَعَلْيهِ  َعاَش  ثُمَّ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي َرُجل   ُقِتَل  َلوْ  ِبَيِدهِ  ُمَحمَّ
 َدْيَنهُ  َيْقِضَي  َحتَّى اْلَجنَّةَ  َدَخَل  َما َدْين  

“Muhammed’in nefsi elinde olana yemin ederim ki, kişi Allah 
yolunda öldürülse, sonra üzerinde borç olduğu halde yaşasa, borcunu 
ödeyinceye kadar cennete giremez.”672 

1225- Hâkim sahih kaydıyla ve Beyhakî Ebu Osman en-Nehdî 
rahimehullah’tan rivayet ediyorlar: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: 

ُجلِ  تُْرَفعُ   َمَظاِلمُ  َتَزالُ  َفَما َناجٍ  أَنَّهُ  َيَرى َحتَّى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َصِحيَفة   ِللرَّ
َئاِتِهمْ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َويَُزادُ  َحَسَنة   َلهُ  َتْبَقى َما َحتَّى َتْتَبُعهُ  آَدمَ  َبِني  َفُقْلُت  َقاَل  َسي ِ
نْ  َلهُ   َوَرُجَلْينِ  َمْسُعودٍ  َواْبنِ  َوَسْعدٍ  َسْلَمانَ  َعنْ  َقاَل  ُعْثَماَن؟ أََبا َيا َعمَّ

 َيْحَفْظُهَما َلمْ  آَخَرْينَ 

“Kıyamet gününde kişiye amel defteri verilir, orada kurtulmuş 
olduğunu görür. Âdemoğullarına yaptığı haksızlıklar ondan alınmaya 
devam eder, ta ki iyiliği kalmaz ve haksızlık yaptığı kimselerin kötülükleri 
kendisine yüklenir.” Halid el-Hazza dedi ki: 

                                                

672 Muslim'in şartına göre sahih. Ebu Zer el-Herevi Cuz’un Fihi Ahadisin Min 
Mesmuat (22) Hâkim (2/29) Ahmed (5/289) Nesâî (4684) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ 
(6457) Bezzar (4/75) Taberânî (19/247) Taberânî Evsat (1/90) Hadisu İsmail b. Cafer 
(298) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (928) Abd b. Humeyd (367) Ebu Bekr eş-Şafii 
el-Gaylaniyyat (597) Ebu Nuaym Marife (624) Beyhakî (5/355) Ebu Mutî el-Mısri Emali 
(22) Deylemi (4521) 
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“Bu rivayet kimden ey Ebu Osman!” dedi ki: “Selman, Sa’d, İbn Mes’ud 
ve hatırlayamadığım diğer iki sahabeden (radiyallahu anhum)”673 

1231- İbnu’l-Mubarek, Ebu Nuaym ve İbn Ebî Hâtim, İbn Mes’ud 
radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 ُرُءوِس  ىَعلَ  ُمَنادٍ  َفُيَناِدي اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َواْْلََمةِ  اْلَعْبدِ  ِبَيدِ  يُْؤَخذُ 
ِلينَ  هِ  ِإَلى َفْلَيْأِت  َحق   َلهُ  َكانَ  َمنْ  ُفاَلنٍ  اْبنُ  ُفاَلنُ  َهَذا َواْْلِخِرينَ  اْْلَوَّ  َحق ِ
 أَِخيَها َعَلى أَوْ  اْبِنَها َعَلى أَوْ  أَِبيَها َعَلى اْلَحقُّ  َلَها َيُذوَب  أَنْ  اْلَمْرأَةُ  فَتْفَرحُ 

 َوََل  َيْوَمِئذٍ  َبْيَنُهمْ  أَْنَساَب  َفاَل } َمْسُعودٍ  اْبنُ  َقَرأَ  ثُمَّ  َزْوِجَها َعَلى أَوْ 
ُ  َفَيْغِفرُ  {َيَتَساَءلُونَ  هِ  ِمنْ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اَّللَّ  ُحُقوِق  ِمنْ  َيْغِفرُ  َوََل  َشاءَ  َما َحق ِ
 ب ِ رَ  َفَيُقولُ  ُحُقوَقُهمْ  النَّاِس  ِإَلى آتُوا َفَيُقولُ  ِللنَّاِس  َفَيْنِصُب  َشْيئاا النَّاِس 
ْنَيا َفِنَيِت  اِلَحةِ  أَْعَماِلهِ  ِمنْ  ُخُذوا َفَيُقولُ  ُحُقوَقُهْم؟ أُوِتيِهمْ  أَْينَ  ِمنْ  الدُّ  الصَّ

هُ  َحق ٍ  ِذي ُكلَّ  َفأَْعطُوا  ِمْثَقاَل  َلهُ  َفَفَضَل  َّلِلَِّ  َوِليًّا َكانَ  َفِإنْ  َمْظَلَمِتهِ  ِبَقْدرِ  َحقَّ
ةٍ   َيْظِلمُ  ََل  اَّللََّ  ِإنَّ } َعَلْيَنا َقَرأَ  ثُمَّ  اْلَجنَّةَ  ِبَها َلهُ يُْدخِ  َحتَّى َلهُ  َضاَعَفَها َذرَّ

ةٍ  ِمْثَقاَل  ا َكانَ  َوِإنْ { َذرَّ  َوَبِقَي  َحَسَناتُهُ  َفِنَيْت  َرب ِ  اْلَمَلُك  َقاَل  َشِقيًّا َعْبدا
َئاِتِهمْ  ِمنْ  ُخُذوا َفَيُقولُ  َكِثير   َطاِلُبونَ  ئَ  ِإَلى َفأَِضيُفوَها َسي ِ  ُصكُّوا ثُمَّ  اِتهِ َسي ِ

 النَّارِ  ِإَلى َصكًّا َلهُ 

“Kıyamet gününde gelmiş geçmiş tüm insanların önünde erkek veya 
kadının elinden tutulur. Sonra bir münadi: 

                                                

673 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (2/45, 4/618) İbn Ebî Şeybe (7/121) 
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“Bilin ki bu filan oğlu filandır! Her kimin bunda bir hakkı varsa gelip 
alsın” diye seslenir. O anda mümin kişi annesi, babası, kardeşi, çocuğu veya 
eşi üzerinde az da olsa bir hakkı olmasına sevinir.” Sonra İbn Mes’ud 
radiyallahu anh şu ayeti okudu:  

“Sura üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları 
kalmamıştır, birbirlerini de arayıp sormazlar” (Mu’minun 101) Sonra dedi 
ki: 

“Allah Teâlâ kendi hakkından dilediğini bağışlar. Ama insanların 
haklarından hiçbirisini bağışlamaz. Kişi insanların huzuruna dikilir de şöyle 
nida edilir: “Bu, falan oğlu falandır. Kimin hakkı var ise gelsin, hakkını alsın. 
Bunun üzerine kul:  

“Rabbim! Dünya bitti, onların haklarını nereden vereyim?” der. Allah da 
şöyle buyurur:  

“İyi amellerinden alın ve hak sahibine isteği kadar verin. Şayet kul 
Allah'ın dostu ise; ona bir karınca ağırlığı ihsanda bulunur. Ve bu karınca 
miktarını artırarak onu cennete koyar. Sonra Abdullah bize dedi ki:  

“Allah karınca ağırlığı kadar haksızlık yapmaz. Karınca kadar iyilik 
yapılsa onu kat kat artırır.” (Nisa 40) Şöyle devam etti:  

“Onu cennette koyar. Âsî bir kul ise melek: “Rabbim! İyilikleri bitti ve 
birçok istekli kaldı” der. Allah Teâlâ da:  

“Onların kötülüklerinden alın ve o kulun kötülüklerine ekleyin” buyurur. 
Sonra da cehenneme gönderilmesi hükmü yazılır.“”674 

1232- Ebu Nuaym, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet 
etti: 

رُ  اَّللِ  َسِبيلِ  ِفي اْلَقْتُل  ْينَ  ِإَلَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُكلََّها اْلَخَطاَيا يَُكف ِ  يُْؤَتى الدَّ
                                                

674 Sahih. Taberî Tefsir (7/33, 17/112, 113) İbn Ebî Hâtim Tefsir (5335) İbnu’l-
Mubarek Zühd (1416) İbn Ebi'd-Dunyâ el-Ehval (249) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(4/201) İbn Asakir Tarih (18/285) 
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ُجلِ   َيا َفَيُقولُ  أََماَنَتَك  أَد ِ  َلهُ  َفُيَقالُ  اَّللِ  َسِبيلِ  ِفي ُقِتَل  َوِإنْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبالرَّ
ْنَيا َعن ِي َذَهَبْت  َقدْ  َعَلْيَها أَْقِدرُ  ََل  َرب ِ   اْلَهاِوَيةِ  ِإَلى ِبهِ  اْنَطِلُقوا َفَيُقولُ  الدُّ

 َقاَل  َقْعَرَها َيْبُلغَ  َحتَّى َفَيْهِوي ِفيَها َفُيْلَقى اْلُمَرب َِيةُ  َوِبْئَسِت  اْْلُمُّ  َفِبْئَسِت 
 ِمْنهُ  َزلَّْت  َناجٍ  هُ أَنَّ  َرأَى ِإَذا َحتَّى َيْصَعدُ  ثُمَّ  َفَيْحَتِمُلَها أََماَنُتهُ  َمَعهُ  َويَُمثَُّل 
ا َمَعَها َوَهَوى َفَهَوْت  َيامِ  اْلُوُضوءِ  ِفي َشْيءٍ  ُكل ِ  ِفي َواْْلََماَنةُ  َقاَل  أََبدا  َوالص ِ
 اْلَوَداِئعُ  َذِلَك  ِمنْ  َوأََشدُّ  ةِ اْلَجَنابَ  ِمنَ  َواْلُغْسلِ 

“Allah yolunda öldürülmek, borç dışında kişinin tüm günahlarına keffaret 
olur. Kişi Allah yolunda öldürülmüş olsa dahi kıyamet gününde huzura çıkarılır 
ve:  

“Üzerindeki emaneti teslim et” denilir. Adam: “Dünya hayatı bitmişken 
onu nasıl teslim edeyim?” der.  

“Bunu alıp Hâviye’ye/cehenneme götürün. O ne kötü bir anne ve ne kötü 
bir terbiyecidir” denilir. Cehennemin dibinde, teslim etmesi gereken emanet, 
aldığı günkü haliyle karşısına çıkınca onu boynuna alıp cehennemde 
tırmanmaya başlar. Tam çıktım diye düşünürken emanet boynundan düşer ve 
onun peşinden kendisi de aşağı düşer. Bu böylece sonsuza kadar devam 
eder. Emanet her konudadır. Abdestte, oruçta, cünüplükten gusletmekte, 
bunların en şiddetlisi de ödünç alınan eşyalardadır.”675  

1233- Muslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî, Burayde radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 أَْهِلهِ  ِفي اْلُمَجاِهِدينَ  ِمنَ  َرُجالا  َيْخُلُف  اْلَقاِعِدينَ  ِمنَ  َرُجلٍ  ِمنْ  َوَما
                                                

675 Muslim'in şartına göre sahih. İbnu'l-Munzir Tefsir (1917) Taberî Tefsir 
(19/201) İbn Ebi Şeybe (13/368) İbn Ebî Hâtim Tefsir (5512-13) İbn Ebi’d-Dunya el-
Ehval (250) Heraitî Mekarimu’l-Ahlak (160) Taberânî (10/219) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (4/201, 9/30) Dineveri Mucalese (1701) Beyhakî (6/288) Beyhakî Şuab (5266) 
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 َما َحَسَناِتهِ  ِمنْ  َفُخذْ  ُفاَلن   َهَذا ُفاَلنُ  َيا َفُيَقالُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َلهُ  نُِصَب  ِإَلَّ 
 َظنُُّكمْ  َما َفَقاَل  أَْصَحاِبهِ  ِإَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َت اْلَتفَ  ثُمَّ  ِشْئَت 
 َشْيئاا َحَسَناِتهِ  ِمنْ  َلهُ  َيَدعُ  تَُرْونَ 

“(Evinde) oturanlardan bir erkek, mücahidlerden bir adama ailesi 
hususunda vekil olur da sonra ona hıyanet ederse, vekil kalan kimse 
kıyamet gününde mücahid için durdurulur ve mücahide:  

“Ey falan! Şu adam filan kimsedir. Onun iyiliklerinden dilediğin 
kadarını al” denilir.” Sonra Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ashabına döndü 
ve buyurdu ki:  

“İyiliklerden birşey bırakacağını zanneder misiniz?”676 

1234- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا َبِريء   َوُهوَ  َمْمُلوَكهُ  َقَذَف  َمنْ   الِقَياَمةِ  َيْومَ  ُجِلدَ  َقاَل  ِممَّ

“Kim kölesine berî olduğu bir suçlamada bulunursa kıyamet 
gününde kendisine sopa cezası uygulanır.”677 

1237- Ebû Dâvûd, bir çok sahabeden Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا َظَلمَ  َمنْ  أَََل   َشْيئاا ِمْنهُ  أََخذَ  أَوْ  اَقِتهِ طَ  َفْوَق  َكلََّفهُ  أَوْ  اْنَتَقَصهُ  أَوِ  ُمَعاِهدا
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َحِجيُجهُ  َفأََنا َنْفٍس  ِطيِب  ِبَغْيرِ 

                                                

676 Sahih. Muslim (1897) Ebû Dâvûd (2496) Nesâî (3191) 
677 Sahih. Buhârî (6858) Muslim (1660) 
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“Dikkat edin! Kim bir zımmîye zulm ederse yahut onun hakkını 
kısarsa veya ona gücünün yetmeyeceği bir vergi yüklerse ya da 
gönülsüz olarak ondan birşey alırsa, kıyamet gününde onun hasmı 
benim.” 678 

1238- Hennad, İbrahim en-Nehâî rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ُجُل  َقاَل  ِإَذا َيُقولُونَ  َكانُوا ُجلِ  الرَّ  َقاَل  ِخْنِزيرُ  َيا ِحَمارُ  َيا َكْلُب  َيا ِللرَّ
 ُ ا َخَلْقُتهُ  أَتَُراِني اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َتَعاَلى اَّللَّ ا أَوْ  َكْلبا ا أَوْ  ِحَمارا  ِخْنِزيرا

“Şöyle diyorlardı: “Bir kimse birine “Ey köpek, ey eşek, ey domuz” derse 
Allah Teâlâ kıyamet gününde ona şöyle diyecektir: 

“Benim onu bir köpek, bir eşek veya bir domuz olarak yarattığımı mı 
gördün?”679 

1239- el-Esbehanî, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َباَبهُ  َهَذا َعن ِي أَْغَلَق  ِلمَ  َرب ِ  َيا َيُقولُ  ِبَجاِرهِ  ُمَتَعل ٍِق  َجارٍ  ِمنْ  َكمْ 
 َفْضَلُه؟ َوَمَنَعِني

“Nice komşu vardır ki komşusunun yakasından tutup şöyle der: 

“Ya rabbi! Şuna sor, neden bana kapısını kapamış ve lutfundan 

                                                

678 Hasen. Ebû Dâvûd (3052) İbn Zencuye el-Emval (621) Beyhakî (9/205) İbn 
Receb el-İstihrac (s.86) İbn Hacer Muvafakatu’l-Haber (2/184) el-Elbani es-Sahiha 
(445) 

679 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hennad Zühd (1196) İbn Ebî 
Şeybe (8/536) 
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beni alıkoymuş?”680 

1241- Ebu Nuaym, Said b. Cubeyr rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ْتهُ  َفَلمْ  اْلُمْسِلمُ  أَُخوهُ  ِعْنَدهُ  َعَطَس  َمنْ   َيْومَ  ِبهِ  َيْأُخُذهُ  َدْيناا انَ كَ  يَُشم ِ
 اْلِقَياَمةِ 

“Kimin yanında müslüman bir kardeşi hapşırır da onu teşmit etmezse bu 
onun için kıyamet gününde alacağı bir borç olur.”681 

Bilinmesi gerekir ki, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in esaslarına göre 
mü’minin kötülükleri sonu olan cüzlerdir. İyilikleri ise sonu olmayan cüzlerdir. 
Çünkü iyiliklerin karşılığı cennette onunla beraberdir. Sonu olan şey, sonu 
olmayan şeyle birlikte bulunmaz. Buna göre bu hadislerde müminin 
hasımlarına vereceğinden bahsedilen iyiliklerin karşılıkları, kötülüğünün 
karşılıklarını karşılamayan şeylerdir. İyilikleri biterse yani kötülüklerine karşı, 
iyiliklerinin karşılıkları biterse hasmının günahlarından alınıp kendisine 
yüklenir, sonra cehenneme atılır. Eğer affedilmezse, o günahların cezası 
bitince, kendisine imanından dolayı yazılan kalıcılıktan dolayı cennete 
döndürülür. Hasımları, kötülüklerin karşılığı olan iyiliklerinin karşılığından 
fazlasını alamaz. Çünkü bu Allah’ın kıyamet gününde mü’mine has kıldığı 
lütuftandır.  

  

                                                

680 Buhârî'nin şartına göre sahih. El-Esbehani et-Tergib ve’t-Terhib (875) Buhârî 
Edebu’l-Mufred (111) İbn Ebi'd-Dunyâ Mekarimu’l-Ahlak (345) Ebu İshak es-Sarifini 
el-Muntehab Min Tarihi Nisabur (41) el-Elbani es-Sahiha (2646) 

681 Hasen maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/289) 
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Allah’ın Borçlulara Alacaklıları İçin Mükellef Kıldığı 

Şeyler 

1252- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ْومَ  ِإَلَّ  َلهُ  آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكلُّ   ِبهِ  أَْجِزي َوأََنا ِلي َفِإنَّهُ  الصَّ

“Allah Teâlâ buyurdu ki: “Âdemoğlunun her ameli kendisi içindir. 
Ancak oruç hariç. O benim içindir ve karşılığını da ben veririm.”682 

Sufyan b. Uyeyne rahimehullah’a bu hadisin manası sorulunca dedi ki: 

ي َعْبَدهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللُ  يَُحاِسُب  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا  ِمنَ  َعَلْيهِ  َما َويَُؤد ِ
ْومُ  ِإَلَّ  َيْبَقى ََل  َحتَّى َعَمِلهِ  َساِئرِ  ِمنْ  اْلَمَظاِلمِ  ُل  الصَّ  َبِقَي  َما اَّللُ  َفَيَتَحمَّ

ْومِ  َويُْدِخُلهُ  اْلَمَظاِلمِ  ِمنَ  َعَلْيهِ   اْلَجنَّةَ  ِبالصَّ

“Kıyamet günü olduğu zaman Allah kulunu hesaba çeker. Kul, üzerinde 
bulunan haksızlıkları diğer amelleriyle öder. Geriye ancak orucu kalır. Allah 
kulun üzerinde kalan diğer haksızlıklara karşı onu orucu sebebiyle cennete 
sokar.”683 

Sufyan rahimehullah’ın bu açıklaması hadisin bazı rivayet yollarında 
açıkça belirtilmiş olarak gelmiştir. 

1253- Ahmed, Hammad b. Seleme - Muhammed b. Ziyad - Ebu Hureyre 
radiyallahu anh yoluyla Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den Allah Azze 
ve Celle’nin şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

682 Sahih. Buhârî (5927) Muslim (1151) 
683 Sahih maktu. Begavi Şerhu’s-Sunne (6/224) Beyhakî (4/274) Beyhakî Şuab 

(3/295) 
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اَرة   اْلَعَملِ  ُكلُّ   ِبهِ  أَْجِزي َوأََنا ِلي ْومُ َوالصَّ  َكفَّ

“Her amelin keffareti vardır, ancak oruç hariç. Oruç benim içindir 
ve onun karşılığını ben veririm.”684 

1254- Yine Ebû Dâvûd et-Tayalisî, Musned’inde Şu’be – Muhammed b. 
Ziyad – Ebu Hureyre radiyallahu anh yoluyla Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

اَرة   اْلَعَملِ  ُكلُّ  ْومَ  ِإَلَّ  َكفَّ  الصَّ

“Oruç dışında her amelin bir keffareti vardır.”685 

  

                                                

684 Sahih. Buhârî (7538) Ahmed (2/457, 467) 
685 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Tayalisi (2607) 
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A’raf Ashabı 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ِرَجال   اْْلَْعَراِف  َوَعَلى

“Ve a’raf üzerinde adamlar vardır.” (A’raf 46) 

1258- İbn Cerir ve Beyhakî, Ali b. Ebi Talha yoluyla İbn Abbas 
radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ورُ  هو اْْلَْعَراُف   اْْلَْعَراِف  والنَّار وأَْصَحاُب  الَجنَّة َبْينَ  الذي السُّ
 َعَلى َيُقوُمونَ  َّلِلَِّ  أَْمِرِهمْ  َحْسمُ  َكانَ وَ  ِعظَام   ُذنُوب   َلُهمْ  َكاَنْت  ِرَجال  

  اْلُوُجوهِ  ِبَبَياِض  اْلَجنَّةِ  َوأَْهَل  اْلُوُجوهِ  ِبَسَوادِ  النَّارِ  أَْهَل  َيْعِرُفونَ  اْْلَْعَراِف 
 ارِ النَّ  أَْهلِ  ِإَلى َنَظُروا َوِإَذا َيْدُخُلوَها أَنْ  طََمُعوا اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِإَلى َنظَُروا َفِإَذا

ُذوا  أَْقَسْمتُمْ  الَِّذينَ  أََهُؤََلءِ } َتَعاَلى َقْولُهُ  َفَذِلَك  اْلَجنَّةَ  َفأُْدِخُلوا ِمْنَها ِباَّللَِّ  تََعوَّ
ُ  َينَالُُهمُ  ََل   {َتْحَزنُونَ  أَْنتُمْ  َوََل  َعَلْيُكمْ  َخْوف   ََل  اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا ِبَرْحَمةٍ  اَّللَّ

“A’raf, cennet ile cehennem arasında bir surdur. Orada duracak 
olanlar, büyük günahları olup durumları Allah’a kalmış olanlardır. Bu kişiler 
A’raf’ta duracaklar ve cehennemlikleri yüzlerinin kararmasından, cennetlikleri 
de yüzlerinin beyazlığından tanıyacaklardır. Bunlar cennet ahalisine bakınca 
cennete girmeyi umut edecekler, cehennemliklere bakınca da ondan Allah’a 
sığınacaklardır. Bunun üzerine Allah onları cennete sokacaktır. Allah Teâlâ 
şöyle buyurmuştur: 

“Bunlar mıydı kendilerini Allah’ın rahmetine eriştirmeyeceğine 
yemin ettiğiniz kimseler? Girin cennete, sizin için hiçbir korku yoktur; 
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siz üzülecek de değilsiniz.” (A’raf 49)686 

1259- Hennad, İbn Cerir, İbn Ebî Hâtim ve Ebu’ş-Şeyh Tefsir’lerinde 
Abdullah b. el-Haris rahimehullah yoluyla İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan 
şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ورُ  اْلَْعَراُف   ِبَذِلَك  اْلَْعَراِف  َوأَْصَحاُب  َوالنَّارِ  اْلَجنَّةِ  َبْينَ  الَِّذي السُّ
ُ  َبَدأَ  ِإَذا َحتَّى اْلَمَكانِ   اْلَحَياةُ  َلهُ  يَُقالُ  َنَهرٍ  ِإَلى ِبِهمْ  اْنطُِلَق  يَُعاِفَيُهمُ  أَنْ  اَّللَّ
َهِب  َقَصُب  َحافََّتاهُ   َحتَّى ِفيهِ  َفأُْلُقوا اْلِمْسُك  َوتَُرابُهُ  ِباللُّْؤلُؤِ  لَّل  ُمكَ  الذَّ
 ِإَذا َحتَّى ِبَها يُْعَرُفونَ  َبْيَضاءُ  َشاَمة   نُُحوِرِهمْ  ِفي َوَتْبُدو أَْبَدانُُهمْ  َتْصُلحَ 

ْحَمنُ  ِبِهمُ  أََتى أَْلَوانُُهمْ  َصَلَحْت   ِشْئُتمْ  َما َتَمنَّْوا َفَقاَل  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  الرَّ
 َوِضْعُفهُ  َتَمنَّْيُتمْ  الَِّذي َلُكمُ  َلُهمْ  َقاَل  أُْمِنَيُتُهمْ  اْنَقَطَعْت  ِإَذا َحتَّى َفَيَتَمنَّونَ 
ا َسْبُعونَ   يُْعَرُفونَ  َبْيَضاءُ  َشاَمة   نُُحوِرِهمْ  َوِفي اْلَجنَّةَ  َفَيْدُخُلونَ  َقاَل  ِضْعفا

ْونَ  َفُهمْ  َقاَل  ِبَها  اْلَجنَّةِ  َمَساِكينُ  يَُسمَّ

“A’raf, cennet ile cehennem arasında bir surdur. A’raf ashabı, Allah’ın 
onları affetmek üzere görünmesine kadar bu mekânda kalırlar. Onlar hayat 
nehri denilen, iki tarafı altından ve inci ile süslü olan, toprağı miskten olan bir 
nehre götürülürler. Ona atılınca bedenleri düzelir, göğüslerinde beyaz bir ben 
belirir ve bununla tanınırlar. Renkleri düzelince Rahman Tebarek ve Teâlâ’ya 
getirilirler. Allah: 

“Ne dilerseniz temenni edin” buyurur. Onlar da temennileri bitene kadar 
istekte bulunurlar. Onlara buyurulur ki: 

“Size temenni ettiğiniz şeylerle beraber yetmiş katı vardır.” Böylece 

                                                

686 Hasen. Taberî (10/222, 231) İbn Ebî Hâtim (8515) Beyhakî Şuab (1/344) 
Beyhaki el-Ba’s (663) 
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cennete girerler ve göğüslerinde, kendisiyle tanındıkları beyaz bir ben 
bulunur. Onlar “Cennetin sakinleri” diye isimlendirilirler.”687 

1267- Said b. Mansur, İbn Cerir, Ebu’ş-Şeyh, Beyhakî ve Hennad, 
Huzeyfe radıyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 َوَقُصَرْت  النَّارَ  َحَسَناتُُهمُ  ِبِهمْ  َتَجاَوَزْت  َقْوم   اْْلَْعَراِف  أَْصَحاُب  
َئاُتُهمْ  ِبِهمْ   َقالُوا النَّارِ  ْصَحاِب أَ  ِتْلَقاءَ  أَْبَصاُرُهمْ  ُصِرَفْت  َفِإَذا اْلَجنَّةِ  َعنِ  َسي ِ
 َربَُّك  َعَلْيِهمْ  اطََّلعَ  ِإذِ  َكَذِلَك  ُهمْ  َفَبْيَنَما الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومِ  َمعَ  َتْجَعْلَنا ََل  َربََّنا
 َلُكمْ  َغَفْرُت  َقدْ  َفِإن ِي اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا ُقوُموا َقاَل 

“A’raf ashabı; iyilikleri kendilerini cehennemden kurtaran, kötülükleri de 
cennete girmekten engel olan bir topluluktur. Gözlerini cehennemliklere 
çevirdikleri zaman: 

“Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğuyla beraber kılma” (A’raf 47) 
derler. Onlar bu haldeler iken rabbin onlara görünür ve şöyle buyurur: 

“Kalkın ve cennete girin, sizi bağışladım.”688 

1272- Beyhakî, Ebu Miclez rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet etti: 

 اْلَجنَّةِ  أَْهَل  َيْعِرُفونَ  اْلَماَلِئَكةِ  ِمنَ  ِرَجال   َعَلْيهِ  ُمْرَتِفع   َمَكان   اْْلَْعَراُف 
 ِبِسيَماُهمْ  النَّارِ  َوأَْهَل  ِبِسيَماُهمْ 

“A’raf; yüksek bir mekândır. Üzerinde cennetlikleri ve cehennemlikleri 

                                                

687 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebî Hâtim (8502) Taberî Tefsir 
(10/215) Hennad Zühd (200) 

688 Muslim'in şartına göre sahih. Beyhaki el-Ba’s (664) Hâkim (2/350) Said b. 
Mansur, Tefsir (955-56) Hennad Zuhd (201-202) Taberî Tefsir (10/213) İbn Ebî Hâtim 
Tefsir (8499)  
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simâlarından tanıyan meleklerden bazı adamlar vardır.”689 

Kurtubî dedi ki: “A’raf ashabı hakkındaki ihtilaf on iki görüşte özetlenir. 
Bunların tercihe şayan olanı birinci görüştür: 

Birincisi: Onlar iyilikleri ile kötülükleri eşit gelenlerdir. Bu konudaki 
hadisler geçmiştir. 

İkincisi: Fâkih âlimlerin salihleridir. (Bu konuda Mucahid 
rahimehullah’tan gelen rivayet zayıftır.) 

Üçüncüsü: Onlar şehitlerdir. 

Dördüncüsü: Mü’minlerin ve şehitlerin faziletlileridir. Kendi 
ağırlıklarından kurtulurlar ve insanların durumlarını seyrederler. 

Beşincisi: Cihada babalarının izni olmadan çıkan, bu isyanlarına karşılık 
şehit olanlardır. Bu konuda hadis geçti. (Bu konudaki rivayetler zayıftır.) 

Altıncısı: Her ümmetten insanlara karşı kıyamet gününde şahitlik 
edecek olan adil kimselerdir. 

Yedincisi: Onlar nebîlerden bir topluluktur. 

Sekizincisi: Küçük günahları olup dünyadaki acıların ve musibetlerin 
kefaret olmadığı kimselerdir. Bunların büyük günahları yoktur. Küçük 
günahlarından dolayı bu şekilde bekletilerek hüzünlerinin keffaret olması 
sağlanır. 

Dokusuncusu: Kıble ehlinin büyük günah sahipleridir. İbn Abbas 
radiyallahu anhuma’nın sözünde bu belirtilmiştir. 

Onuncusu: Onlar zina çocuklarıdır. 

On birincisi: Onlar cennete ve cehenneme girmelerinden önce kâfirleri 
mü’minlerden ayıran, bu sur ile görevli meleklerdir. 

                                                

689 Sahih maktu. Said b. Mansur Tefsir (958) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (676) 
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On ikincisi: Onlar Abbas, Hamze ve Ali b. Ebi Talib radiyallahu 
anhum’dur.  

Denildi ki: A’raf, oraya konulacak olan Uhud dağıdır.” 

Derim ki: Anlaşılacağı üzere sekizinci görüşle beşinci görüş, birinci 
görüşle bir araya gelir. Çünkü bunlarda kastedilen iyiliklerle kötülüklerin eşit 
çıkmasıdır. Bütün hadisler de kesin olarak bu görüşü tercih etmeyi 
gerektirmektedir. 

Müşriklerin Çocuklarının Durumu 

1277- Ebû Dâvûd, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 

“Kızını diri olarak gömen de, gömülen kız da ateştedir.”690 

1278- Yine Ebû Dâvûd hasen isnad ile Seleme b. Yezid el-Cufî 
radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet etti:  

َنا ُمَلْيَكَة  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلَنا ِإنَّ أُمَّ أتيت أََنا َوأَِخي النَِّبيَّ َصلَّى اَّللَّ
ْيَف َفَهْل َيْنَفُعَها ِمْن  ِحَم َوتُْقِري الضَّ َماَتْت ِفي اْلَجاِهِليَِّة َوَكاَنت َتِصُل الرَّ

َنا َوأََدْت َقاَل اْلَمْوُءوَدةُ َواْلَواِئَدةُ ِفي النَّاِر َعَمِلَها َذِلَك؟ َقاَل َل ُقْلنَ  ا َفِإنَّ أُمَّ
ُ َعْنَها ِإَل أَْن تُْدِرَك اْلَواِئَدةُ   َفُتْسِلمَ  َفَيْعُفو اَّللَّ

“Kardeşimle beraber Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e gittik ve 

                                                

690 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebû Dâvûd (4717) İbn Hibbân 
(16/522) Bezzar (5/36, 42, 220) Taberânî (10/93, 138) Ebu’ş-Şeyh Tabakat (418, 
1206) İbn Batta el-İbane (4/80) Heysem b. Kuleyb eş-Şaşi Musned (648) Beyhakî el-
Kada ve’l-Kader (624) 
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dedik ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Annemiz Muleyke sılayı rahim yapar, misafir 
ağırlardı. Fakat cahiliyyede iken öldü. Yaptıklarının ona faydası olur mu?” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: 

“Hayır” buyurdu. Biz: 

“O, bir kızkardeşimizi de cahiliyede iken diri olarak gömmüştü. Bu onu 
etkiler mi?” dedik. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Gömen kadın da, gömülen kız da cehennemdedir. Ancak gömen 
kadın İslâm’a girerse Allah onun yaptığını affeder.”691 

1280- Buhârî’nin, Semura b. Cundub radıyallahu anh’den rivayet ettiği 
uzunca hadiste Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in bir ağacın altında bir ihtiyar 
gördüğü, etrafında da çocukların bulunduğu geçer. Cibril aleyhi's-selâm, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e dedi ki: 

 َفُكلُّ  َحْوَلهُ  الَِّذينَ  الِوْلَدانُ  اَوأَمَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى ِإْبَراِهيمُ  َفِإنَّهُ 
 َوأَْوَلَدُ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا الُمْسِلِمينَ  َبْعُض  َفَقاَل  َقاَل  الِفْطَرةِ  َعَلى َماَت  َمْولُودٍ 

 الُمْشِرِكينَ  َوأَْوَلَدُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَقاَل  الُمْشِرِكيَن؟

“Şüphesiz O İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem’dir. O’nun 
etrafındaki çocuklar ise fıtrat üzere ölen bütün çocuklardır.” Bazı 
müslümanlar şöyle dedi:  

“Ey Allah’ın rasulü! Müşriklerin çocukları da mı?” Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem:  

                                                

691 Muslim'in şartına göre sahih. Buhârî Tarih (4/72) Ahmed (3/478) Nesâî 
Sunenu'l-Kubrâ (11649) Taberanî (7/39) Ebu’ş-Şeyh Tabakat (2/307) Begavi Mu’cem 
(1019) İbn Mende Ma’rife (s.688) İbn Batta el-İbane (1484) Ebu Nuaym Ma’rife (3393) 
Hatib Tarih (7/333) Beyhakî el-Kaza ve’l-Kader (620) İbn Asakir Tarih (17/117) el-
Elbani Sahihu’l-Cami (7143) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (1192) 
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“Müşriklerin çocukları da” buyurdu.”692 

1282- Ahmed, Enes radıyallahu anh’den rivayet ediyor: “Rasulullah 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

يَِّة اْلَبَشِر َفأَْعَطاِنيِهمْ  ِهيَن ِمْن ُذر ِ َ الالَّ  َسأَْلُت اَّللَّ

“İnsanların zürriyetlerinden lâhin kimselere693 (azap etmemesini) 

Allah’tan istedim, verdi.”694 

İbn Abdilberr dedi ki: “Bunlar çocuklardır. Zira onların amelleri kasıt söz 
konusu olmayan oyun ve eğlence gibidir. Bu hadisler çocukken ölenlerin 
cennette olacaklarına delalet etmektedir.” 

1286- İbn Cerir, Semura radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوَل  َسأَْلَنا  َفَقاَل  اْلُمْشِرِكينَ  أَْطَفالِ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
 اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  َخَدمُ  ُهمْ 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e müşriklerin ölen çocukları 
hakkında sorduk. Buyurdu ki: 

“Onlar cennetliklerin hizmetçileridirler.”695 

1287- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in, müşriklerin ölen çocuklarının durumu sorulduğu 

                                                

692 Sahih. Buhârî (1386, 7047) 
693 el-Lâhîn kelimesi ile kastedilen; ebleh, günahlara kastı olmayan gafil 

kimselerdir. 
694 Hasen. Ebu Ya’lâ (6/267, 316, 7/138) Ebû Ya'lâ Mu’cem (205, 241) Ziya el-

Muhtare (7/201) İbnu’l-Ca’d Musned (2906) Taberânî Evsat (6/111) İbnu’l-A’rabi 
Mu’cem (814) el-Muhallisiyyat (2143) İbn Bişran Emali (1561) Ebu Tahir es-Silefi 
Hadisu Cafer es-Serrac (11) İbn Adiy el-Kamil (5/491, 6/259) İbn Asakir Tarih (65/74) 

695 Hasen. Buhârî Tarih (6/407) Taberânî (7/244) Bezzar (10/384) Ru’yani (837) 
el-Elbani es-Sahiha (1468) 
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zaman şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 ُ  ينَ أَْعَلُم ِبَما َكانُوا َعاِملِ اَّللَّ

“Allah onların (yaşayacak olsalardı) ne yapacaklarını en iyi 
bilendir.”696 

Aynısını İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan da rivayet ettiler.697 

Bu iki hadis senet ve manâ olarak en sahih hadislerdir. Önceki ve 
sonrakiler müşriklerin çocukları hakkında şu görüşler üzerinde ihtilaf ettiler: 

Birincisi: Onlar cehennemdedir. Bu görüşün dayanağı olan hadisler 
hüccet olamayacak şekilde zayıftırlar veya ayetin nüzulü ile nesh olunmuştur. 
Yahut şayet yaşayacak olsalardı Allah’ın onların küfür üzere olacaklarını 
bildiği veya (ahiret gününde kendilerini ateşe atmakla) imtihan edildiklerinde 
ateşeye girmeyen kimselere yorumlanır. 

İkincisi: Onlar cennettedir. Bu konuda hadisler geçmiştir. Nevevi dedi 
ki: “Bu tercih edilen doğru görüştür. Muhakkikler bunu tercih etmişlerdir. 
Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ِبينَ  ُكنَّا َوَما  َرُسوَلا  َنْبَعَث  َحتَّى ُمَعذ ِ

“Bir rasul göndermedikçe azap edici değiliz.” (İsra 15) Davet 
ulaşmadıkça akıl sahibi olanlara azap edilmiyorsa, akıl sahibi olmayanlar azap 
edilmemeye daha önceliklidir. Buhârî ve Muslim’in rivayet ettikleri hadiste: 
“Her doğan fıtrat üzere doğar, anne babası onu Yahudileştirir veya 
Hristiyanlaştırır” buyrulmuştur.” 

Üçüncüsü: Onlar cennetliklerin hizmetçileridir. Bu konuda hadisler 
geçmiştir. Nesefî, Bahru’l-Kelam’da bunu Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in görüşü 
olarak nakletmiştir. 

                                                

696 Sahih. Buhârî (1384) Muslim (2659) 
697 Sahih. Buhârî (1383, 6597) Muslim (2660) 
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Dördüncüsü: Onlar Allah’ın dilemesi altındadır. Buhârî ve Muslim’de 
gelen hadisten dolayı onlar hakkında kesin hüküm verilemez. Bu görüş 
Hammad b. Seleme, Hammad b. Zeyd, İbnu’l-Mubarek, İbn Rahuye ve eş-
Şafii rahimehumullah’tan nakledilmiştir. Nesefî, Ebu Hanife’den de 
nakletmiştir. 

Beşincisi: Onlar ahirette imtihan edilirler. Sonraki bölümde bununla 
ilgili hadisler gelecektir. Beyhakî, el-İtikad kitabında bu görüşü doğru 
bulmuştur. 

Bana göre hadisler arasında çelişki yoktur. Bilakis Buhârî ve Muslim’in 
rivayet ettikleri hadiste onların Allah’ın dilemesi altında oldukları belirtilmiştir. 
Onlardan kendileri hakkında saadet (cennetlik olma) yazılmış olanlar imtihan 
edildiklerinde cehenneme girme emrine itaat ederler ve cennete götürülürler. 
Haklarında şekavet (cehennemlik olma) yazılmış olanlar da cehenneme girme 
emrine uymayacak ve cehenneme götürüleceklerdir. Böylece hadislerle 
görüşlerin arası bulunmuş olur. 

Denildi ki: Onlar cennet ile cehennem arasında bir berzahta olurlar. 
Yine denildi ki: Onlar toprak olurlar. Bu görüşlerin bir delili yoktur. 

Müslümanların çocuklarına gelince, onların cennette olacakları 
hususunda söz birliği vardır, ihtilaf edilmemiştir. İmam Ahmed, İbn Zeyd, Ebu 
Yala el-Ferra ve başkalarından nakledilenler, kitap nasları ve açık hadisler 
buna delalet etmektedir. Bu konuda (müslümanların çocukları hakkında) 
duraklayan ve onların Allah’ın dilemesi altında olduğunu söyleyenlerin görüşü 
gariptir. Bu görüşleri nakledenler de bunu garip bulmuşlardır. 

Kurtubî dedi ki: “Bu görüş terk edilmiş, icma ve sahih haberlerin delili 
ile reddedilmiş bir görüştür.”  

Nevevi dedi ki: “Müslümanların muteber âlimleri müslümanların ölen 
çocuklarının cennette olduğu hususunda icma etmişlerdir.” 

Bazıları Muslim’in, Aişe radiyallahu anha’dan rivayet ettiği şu hadisten 
dolayı duraklamıştır: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar’dan birinin 
çocuğunun cenazesine davet edildi. Ben dedim ki: 

وءَ  َيْعَملِ  َلمْ  نَّةِ اْلجَ  َعَصاِفيرِ  ِمنْ  ُعْصُفور   ِلَهَذا طُوَبى اَّللِ  َرُسوَل  َيا  السُّ
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 َخَلَقُهمْ  أَْهالا  ِلْلَجنَّةِ  َخَلَق  اَّللَ  ِإنَّ  َعاِئَشةُ  َيا َذِلَك  َغْيرَ  أَوَ  َقاَل  يُْدِرْكهُ  َوَلمْ 
 ِفي َوُهمْ  َلَها َخَلَقُهمْ  أَْهالا  ِللنَّارِ  َوَخَلَق  آَباِئِهمْ  أَْصاَلِب  ِفي َوُهمْ  َلَها

 آَباِئِهمْ  أَْصاَلِب 

“Ey Allah’ın rasulü! Şuna ne mutlu! Hiçbir kötülük işlemeden ve ona 
erişmeden Cennetin serçelerinden bir serçe oldu.” Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu: 

“Belki de öyle değildir. Ey Aişe! Muhakkak ki Allah cennet için 
halk yarattı. Onları babalarının sulbünde iken onun için yarattı. 
Cehennem için de halk yarattı. Onlar babalarının sulbünde iken onun için 
yarattı.”698 

Nevevi dedi ki: “Buna şöyle cevap verilir: Belki de Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem delilsiz olarak kesin konuşmakta acele etmekten yasaklamak 
üzere böyle söylemiştir. Veya müslümanların çocuklarının cennette olacakları 
kendisine bildirilmeden önce böyle buyurmuştur.” 

Derim ki: Şu da cevaba eklenebilir: Belki de nesh edici olan Fetih ayeti 
nazil olmadan önce böyle buyurmuştur: Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ِبُكمْ  َوََل  ِبي يُْفَعُل  َما أَْدِري َوَما

“Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum.” (Ahkaf 9) Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem belli bir kimsenin cennetlik olduğuna şahitlik etmeyi 
birçok sefer reddediyordu. Sahih hadiste geldiği üzere Osman b. Maz’un 
radiyallahu anh hakkında şahitlik edene de karşı çıkmıştır. Fetih ayeti nazil 
olduğu zaman ise bununla çok sevindi ve bundan sonra bazı şahısların 
cennetlik olduğuna şahitlik etti. Allah en iyi bilendir. 

El-Mâzirî dedi ki: “Bu konuda duraklama görüşü zayıf bir görüş olmakla 

                                                

698 Sahih. Muslim (2662) 
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beraber, nebilerin çocuklarının dışındakiler hakkındadır.” 

1290- İbn Hibbân Sahih’inde ve Bezzar, İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

ا أَْو ُمَقاِرباا َما لَْم يَتََكلَُّموا ِة ُمَوائِما  ِفي اْلِوْلَداِن َواْلَقَدرِ  ََل يََزاُل أَْمُر َهِذِه اْْلُمَّ

“Bu ümmetin durumu kader ve (müşriklerin ölen) çocuklar(ı) 
hakkında konuşmaya dalmadıkları sürece uyum içinde devam eder.”699 

İbn Hibban dedi ki: “Müşriklerin ölen çocukları kastediliyor.” 

Fetret Ehli, Kendilerine Davet Ulaşmayanlar, Sağır 

ve Bunağın Ahiretteki Durumları 

1291- Bezzar, Sevban radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in meselenin önemini belirterek şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َعَلى أَْوثَاَنُهمْ  َيْحِمُلونَ  اْلَجاِهِليَّةِ  أَْهُل  َجاءَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا
 تُْرِسْل  َلمْ  َربََّنا َفَيُقولُونَ  َتْعُبُدوَن؟ ُكْنتُمْ  َما َوَجلَّ  َعزَّ  َربُُّهمْ  َفَيْسأَلُُهمْ  ظُُهوِرِهمْ 

 َلَك  ِعَباِدكَ  أَْطَوعُ  َلِكنَّا َرُسوَلا  ِإَلْيَنا أَْرَسْلَت  َوَلوْ  أَْمر   ِتنَاَيأْ  َوَلمْ  َرُسوَلا  ِإَلْيَنا
 َقاَل  َنَعمْ  َفَيُقولُونَ  َقاَل  أَتُِطيُعوِني؟ ِبأَْمرٍ  أََمْرتُُكمْ  ِإنْ  أََرأَْيُتمْ  َربُُّهمْ  َلُهمْ  َفَيُقولُ 
 َقاَل  َفَيْدُخُلوَنَها ِلَجَهنَّمَ  َيْعَمُدوا أَنْ  َفَيْأُمُرُهمْ  َذِلَك  َعَلى َمَواِثيَقُهمْ  َفَيْأُخذُ 

ا َتَغيُّظاا َلَها َرأَْوا َجاُءوَها ِإَذا َحتَّى َفَيْنَطِلُقونَ   َرب ِِهمْ  ِإَلى َفَرَجُعوا َفَهابُوا َوَزِفيرا
                                                

699 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Hibbân (15/118) Hâkim (1/88) 
Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (13/11) Taberânî (12/162) el-Lâlekâî es-Sunne (1127) 
Bezzar Keşfu’l-Estar (2180) 
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 َلَها ُدوااْعمِ  َلُتِطيُعوِني َمَواِثيَقُكمْ  تُْعطُوِني أََلمْ  َفَيُقولُ  ِمْنَها َفِرْقَنا َربََّنا َفَقالُوا
 أَنْ  َنْسَتِطيعُ  ََل  َربََّنا َفَقالُوا َفَرَجُعوا َفَرُقوا َرأَْوَها ِإَذا َحتَّى َفَيْنَطِلُقونَ  ْدُخُلواَفا

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َنِبيُّ  َفَقاَل  َقاَل  َداِخِرينَ  اْدُخُلوَها َفَيُقولُ  َقاَل  َنْدُخَلَها
ةٍ  َل أَوَّ  َدَخُلوَها َلوْ  ا َعَلْيِهمْ  َكاَنْت  َمرَّ ا بَْردا  َوَساَلما

“Kıyamet günü olduğunda câhiliye ehli putlarını omuzlarında 
taşıyarak gelirler. Rableri onlara sorunca:  

“Rabbimiz! Bize bir rasul gönderilmemişti. Senin emrin bize 
ulaşmamıştı. Eğer Sen bize bir rasul göndermiş olsaydın; biz, kullarının 
Sana en çok itaat edeni olurduk” derler. Rableri onlara der ki:  

“İster misiniz, Ben size bir şeyi emredeyim de emrime itaat ede-
siniz?” Onlar:  

“Evet” derler. Bunun üzerine Allah Teâlâ, onların koşup 
cehenneme girmelerini emreder. Onlar koşarlar, cehenneme 
yaklaştıklarında onun kaynayıp uğuldadığını görürler ve dönüp 
Rablerine varırlar:  

“Rabbimiz! Bizi ondan çıkar veya bizi onun üzerinden geçir” der-
ler. Rableri buyurur ki:  

“Size bir şeyi emredince Bana itaat edeceğinizi iddia eden sizler 
değil miydiniz?” Bunun üzerine Allah Teâlâ, onları verdikleri sözden 
sorumlu tutar ve: “Gidip oraya girin” der. Koşarlar onu görünce geri 
dönüp gelirler ve derler ki:  

“Rabbimiz ondan korktuk, ona giremeyeceğiz.” Allah Teâlâ 
buyurur ki:  

“Oraya hor ve hakîr olarak girin.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdu ki:  

“Eğer ilk söylendiğinde oraya girmiş olsalardı, oranın serin ve 
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selâmet yurdu olduğunu görürlerdi.”700 

1292- Ahmed ve İbn Rahuye Musned’lerinde ve Beyhakî el-İtikad’da 
sahih kaydıyla, El-Esved b. Surey’ radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: “Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ل  أََصمُّ ََل َيْسَمُع َشْيئاا َوَرُجل  أَْحَمُق َوَرُجل  َرجُ  أَْرَبَعة  َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
ْساَلُم َوَما َلَقْد َجاَء اْْلِ  َفَيُقوُل َرب ِ ا اْْلََصمُّ َوَرُجل  َماَت ِفي َفْتَرٍة َفأَمَّ  َهَرم  

ا اْْلَْحَمُق َفَيُقوُل َرب ِ  ْبَياُن  أَْسَمُع َشْيئاا َوأَمَّ ْساَلُم َوالص ِ َلَقْد َجاَء اْْلِ
ْساَلُم َوَما أَْعقِ  ا اْلَهَرُم َفَيُقوُل َرب ِ َلَقْد َجاَء اْْلِ ُل َشْيئاا َيْحِذُفوِني ِباْلَبْعِر َوأَمَّ

ا الَِّذي َماَت ِفي اْلَفْتَرِة َفَيُقوُل َرب ِ َما أََتاِني َلَك َرُسول  َفَيْأُخذُ   َوأَمَّ
َقاَل َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه  ْيِهْم أَْن اْدُخُلوا النَّارَ َمَواِثيَقُهْم َلُيِطيُعنَُّه َفُيْرِسُل ِإلَ 

اَلْو َدَخُلوَها َلَكاَنْت َعَلْيِهْم َبْردا   ا َوَساَلما

“Kıyamet gününde dört kişi; bir şey işitmeyen sağır, ahmak, 
bunak ve fetret döneminde ölen kimsenin durumu şöyledir: Sağır olan 
der ki: “Rabbim! İslam geldiğinde ben bir şey işitmiyordum.” Ahmak 
olan der ki: “Rabbim! İslam geldiğinde çocuklar bana pislik atıyordu.” 
Bunak olan der ki: “Rabbim! İslam geldiğinde ben bir şey 
akledemiyordum.” Fetret döneminde ölen ise der ki: “Rabbim! Bana 
senin bir rasulün gelmedi.” Allah Teâlâ onlardan kendisine itaat 
edeceklerine dair söz alır, sonra onlara cehenneme girmeleri için haber 
gönderir. Nefsim elinde olana yemin ederim ki, şayet oraya girerseler 
elbette onu serin ve selamet bulurlardı.”701 

                                                

700 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (4/496) Bezzar (10/107) 
* Ebu Kılabe’den mursel olarak: İbnu’l-Mubarek Zühd (1323) 
701 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Abdulgani el-Makdisi Zikru’n-Nar 

(78) İbn Hibbân (16/358) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (4/255, 256) Ahmed (4/24) İshak 
b. Rahuye (41) Bezzar (17/70) Taberânî (1/287) Ebu Nuaym Marife (911) Ebu Nuaym 
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1293- Yine üçü Ebu Hureyre radiyallahu anh’den aynısını rivayet 
etmişlerdir. Bu rivayetin sonunda şu ziyade vardır: 

 ِإَلْيَها يُْسَحُب  َيْدُخْلَها َلمْ  َوَمنْ 

“Kim de girmezse oraya sürüklenir.”702 

1297- İbnu’l-Mubarek, Muslim b. Yesar rahimehullah’tan şöyle dediğini 
rivayet etti: 

ْنَيا ِفي َكانَ  َعْبد   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  يُْبَعُث  أَنَّهُ  ِلي ُذِكرَ   ُوِلدَ  أَْبَكمَ  أََصمَّ  الدُّ
 َقطُّ  ِبَشْيءٍ  َيَتَكلَّمْ  َوَلمْ  َقطُّ  َشْيئاا يُْبِصرْ  َوَلمْ  َقطُّ  َشْيئاا َيْسَمعْ  َلمْ  َكَذِلَك 
ُ  َفَيُقولُ   َفَيُقولُ  ِبِه؟ أُِمْرَت  َوِفيَما ُول ِيَت  ِفيَما َعِمْلَت  َما َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنهُ  اَّللَّ
 َجَعْلَت  َوَما ِبِهمْ  َفأَْقَتِدَي  النَّاَس  ِبهِ  أُْبِصرُ  اَبَصرا  ِلي َجَعْلَت  َما َواَّللَِّ  َرب ِ  أَْي 
ا ِلي  َفأََتَكلَّمَ  ِلَساناا ِلي َجَعْلَت  َوَما َعْنهُ  َوَنَهْيَت  ِبهِ  أََمْرَت  َما ِبهِ  َفأَْسَمعَ  َسْمعا

ُ  َفَيُقولُ  َكاْلَخَشَبةِ  ِإَلَّ  ُكْنُت  َوَما ِبَشر ٍ  أَوْ  ِبَخْيرٍ   اْلنَ  ُتِطيُعِنيفَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ
 ِفيَها َفُيْدَفعُ  َفَيْأَبى النَّارِ  ِفي َقعْ  َفَيُقولُ  َنَعمْ  َفَيُقولُ  ِبِه؟ آُمُركَ  ِفيَما

“Bize anlatıldığına göre kıyamet gününde dünyada iken sağır ve dilsiz 
olarak doğan, hiçbir şey işitmeyen, hiçbir şey görmeyen, hiçbir şey 
konuşamayan bir kul diriltilir. Allah Subhanehu ve Teâlâ der ki: 

“Sahip olduğun ve emrolunduğun şeylerle ne amel ettin?” O da der ki: 
“Ey rabbim! Vallahi bana insanları göreceğim bir göz vermedin ki onlara 

                                                

Tarihu İsbehan (2/225) İbn Hazm el-İhkam (1/59) 
702 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İshak b. Rahuye (42, 514) Ahmed 

(4/24) Bezzar (17/71) Ebu Nuaym Tarihu İsbehan (2/225) İbn Ebi Asım es-Sunne 
(404)  
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uyayım. Bana bir kulak vermediğin ki emrolunduğum ve yasaklandığım şeyleri 
işiteyim. Bana bir dil vermedin ki hayrı veya şerri söyleyebileyim. Ben ancak 
bir odun gibiydim.” Bunun üzerine Allah Azze ve Celle buyurur ki: 

“Şu an sana emretsem bana itaat eder misin?” O da: “Evet” der. Allah 
Teâlâ: 

“Cehenneme düş” buyurur. O buna itaat etmeyince cehenneme 
atılır.”703 

Cinlerin Ahiretteki Durumları 

1302- Ebu’ş-Şeyh, Damra b. Habib rahimehullah’tan, kendisine “Cinler 

cennete girecekler mi?” diye sorulduğu zaman şöyle cevap verdiğini rivayet 

etti: 

 َجان   َوََل  َقْبَلُهمْ  ِإْنس   َيْطِمْثُهنَّ  َلمْ  اَّللَِّ  ِكَتاِب  ك ِفيَو َتْصِديَق ذل َنَعمْ 
يَّات   ِلْلِجن ِ  َقاَل 

ْنِس  ِجن ِ  ِإْنِسيَّات   َوِلْْلِ

 “Damra b. Habib’e cinler cennete girecek mi?” diye sorduk. Dedi ki:  

 “Evet, bunun tasdiki Allah’ın Kitabındaki şu ayettir: “Onlara daha önce 

ne bir insan, ne de bir cin dokunmuştur” (Rahman 56, 74) cinlerin erkekleri 

için dişi cinler ve insanların erkekleri için kadınlar vardır.”704 

  

                                                

703 Sahih maktu. İbnu’l-Mubarek Zühd (1322) 
704 Sahih maktu. Ebu’ş-Şeyh Azamet (1151) Taberi Tefsir (22/248) Şibli Âkamu’l-

Mercan (s.92) 
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Cehennemin Özellikleri 

1304- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِت اْلَجنَُّة َوالنَّاُر َفَقاَلِت النَّارُ تَ  ِريَن  َحاجَّ أُوِثْرُت ِباْلُمَتَكب ِ
ِريَن َوَقاَلِت اْلَجنَّةُ َواْلمُ  َفَما ِلي ََل َيْدُخُلِني ِإَلَّ ُضَعَفاُء النَّاِس  َتَجب ِ

ُ ِلْلَجنَّةِ َوَسَقطُُهْم َوُعَراتُهُ  ِبِك َمْن ِإنََّما أَْنِت َرْحَمِتي أَْرَحُم  ْم؟ َفَقاَل اَّللَّ
ُب  أََشاُء ِمْن ِعَباِدي َوَقاَل ِللنَّارِ  ِبِك َمْن أََشاُء ِمْن ِإنََّما أَْنِت َعَذاِبي أَُعذ ِ

ا النَّاُر َفِإنَُّهْم يُ   َواِحَدٍة ِمْنُكَما ِمْلُؤَهاَوِلُكل ِ  ِعَباِدي ْلَقْوَن ِفيَها }َوَتُقوُل َفأَمَّ
ِفيَها َفَتُقوَل  -َقَدَمُه  أَْو َقاَل  -ى َيَضَع ِرْجَلُه َهْل ِمْن َمِزيٍد{ َفاَل َتْمَتِلُئ َحتَّ 

ُ ِمْن َوََل َيْظِلمُ  ْنَزِوي َبْعُضَها ِإَلى َبْعٍض َفُهَناِلَك تُْمَلُ َوتَ  َقٍط َقٍط َقطٍ   اَّللَّ
ا ا الْ  َخْلِقِه أََحدا َ يُْنِشُئ َلَها َما َشاءَ َوأَمَّ  َجنَُّة َفِإنَّ اَّللَّ

“Cennet ve cehennem tartıştılar, cehennem dedi ki: “Ben 
büyüklenenler ve zorbalar için seçildim.” Cennet ise: “Ne oluyor da bana 
ancak insanların zayıfları, düşkünleri ve çıplaklarından başkası 
girmiyor” dedi. Bunun üzerine Allah cennete:  

“Sen benim rahmetimsin. Ben seninle kullarımdan dilediğime 
merhamet ederim” buyurdu. Cehenneme de: “Sen benim azabımsın. Ben 
seninle kullarımdan dilediğime azab ederim. Sizden her biriniz tam 
olarak dolacaksınız” buyurdu. Fakat insanlar cehenneme atıldıkça o:  

“Daha var mı?” (Kaf 30) der ve dolmaz. Allah ayağını onun üzerine 
koyunca cehennem: “Yeter, yeter, yeter” der ve dolup içindekiler 
birbirine girer. Allah kullarından hiç kimseye zulmetmez. Şüphesiz Allah 
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dilediğini cennet için yaratır.”705 

1305- Buhârî ve Muslim, Enes radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ةِ  َربُّ  َيَضعَ  َحتَّى َمِزيدٍ  ِمنْ  َهْل  َوَتُقولُ  ِفيَها يُْلَقى َجَهنَّمُ  َتَزالُ  ََل   اْلِعزَّ
ِتَك  َقطْ  َقطْ  َوَتُقولُ  َبْعٍض  ِإَلى َبْعُضَها ْنَزِويَفيَ  َقَدَمهُ  ِفيَها  َوََل  َوَكَرِمَك  ِبِعزَّ
ا َلَها اَّللُ  يُْنِشئَ  َحتَّى َفْضل   اْلَجنَّةِ  ِفي َيَزالُ   اْلَجنَّةِ  َفْضَل  َفُيْسِكَنُهمْ  َخْلقا

“Cehenneme atıldıkça o: “Daha var mı?” demeye devam eder. 

Rabbu’l-İzzet ayağını oraya koyar, bunun üzerine birbiri üzerine dürülür, 

sonra: “İzzetine ve keremine yemin ederim yeter, yeter” der. Cennet de 

artmaya devam eder. Hatta Allah onun için halk yaratır ve onları 

cennetteki fazlalığa yerleştirir.”706 

1311- Ebu Nuaym, Tavus rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

ا ا اْلَماَلِئَكةِ  أَْفِئَدةُ  َطاَرْت  النَّارُ  ُخِلَقِت  َلمَّ  َسَكَنْت  آَدمُ  ُخِلَق  َفَلمَّ

“Cehennem yaratılınca meleklerin yürekleri uçtu. Âdem aleyhi's-selâm 
yaratılınca sakinleştiler.”707 

1312- İbnu’l-Mubarek, Muhammed b. el-Munkedir rahimehullah’tan 
şöyle dediğini rivayet etti: 

ا ا أَْفِئَدتَُها َوَطاَرْت  اْلَماَلِئَكةُ  َفَزَعِت  النَّارُ  ُخِلَقِت  َلمَّ  آَدمُ  ُخِلَق  َفَلمَّ

                                                

705 Sahih. Buhârî (4850) Muslim (2846) Abdurrazzak (11/422) İbn Ebi Şeybe (7/51) 
İbn Hibban (16/482) Ahmed (2/276) Bezzar (17/207) Humeydi (1107) 

706 Sahih. Buhârî (6661, 7384) Muslim (2848) 
707 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Abdurrazzak Tefsir (1677) Ebû 

Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/5) 
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 َيِجُدونَ  َكانُوا َما َوَذَهَب  َعْنُهمْ  َذِلَك  َسَكنَ 

“Cehennem yaratıldığı zaman melekler korkuya kapıldı ve yürekleri 
uçtu. Âdem aleyhi's-selâm yaratıldığı zaman sakinleştiler ve korkuları gitti.”708 

1313- Hennad, Mugîs b. Semmî rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

 اللََّذْينِ  لثََّقَلْينِ ا ِإَلَّ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َيْسَمُعُهَما َزْفَرَتْينِ  َيْومٍ  ُكلَّ  ِلَجَهنَّمَ  ِإنَّ 
 َواْلَعَذاُب  اْلِحَساُب  َعَلْيِهَما

“Muhakkak ki cehennem her gün iki defa inler. Kendilerine hesap ve 
azap söz konusu olan sekaleyn (insanlar ve cinler) dışında herşey onları 
işitir.”709 

Cennet ve Cehennem Nerede? 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

َماءِ  َوِفي  تُوَعُدونَ  َوَما ِرْزُقُكمْ  السَّ

“Gökte rızkınız vardır ve size vaâd edilen de.” (Zariyat 22)  

 اْلَمْأَوى َجنَّةُ  ِعْنَدَها * اْلُمْنَتَهى ِسْدَرةِ  ِعْندَ 

“Sidretü’l-Münteha’nın yanında. Cennetü’l-Me’vâ da onun yanında-
dır.”(Necm 14, 15) 

                                                

708 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd (321) İbn 
Ebi'd-Dunyâ Sıfatu’n-Nar (218) İbn Kesir en-Nihaye (2/147) 

709 Sahih maktu. İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (176) Hennad Zühd (253) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/67) 
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1319- Ebu’ş-Şeyh, Sufyan (es-Sevrî) rahimehullah’tan, “Gökte rızkınız 
vardır ve size vaâd edilen de” (Zariyat 22) ayeti hakkında şöyle dediğini 
rivayet etti: 

َماءِ  ِفي  اْلَجنَّةُ  تُوَعُدونَ  َوَما اْلَغْيُث  ِرْزُقُكمُ  السَّ

“Semadaki rızık ile kastedilen yağmurdur. Size vaâd edilen ise 
cennettir.”710 

1324- Ebu’ş-Şeyh el-Azamet’te ve Beyhakî, Said b. el-Museyyeb 
rahimehullah yoluyla Ali b. Ebi Talib radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet 
ediyorlar:  

 هَى  اْلُكْبَرى اَّلل َنارَ  أَنَّ  َزَعمَ  ُفالَنٍ  ِمنْ  أَْصَدَق  َيُهوديًّا َرأَْيُت  َما
ْمَس  ِفيهِ  اَّلل َجَمعَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  َفِإَذا اْلَبْحرُ   ثُمَّ  َوالنُُّجومَ  َواْلَقَمرَ  الشَّ
بُورَ  َعَلْيهِ  َبَعَث  َرْتهُ  الدَّ  َفَسعَّ

“Falan kimseden daha doğru sözlü bir Yahudi görmedim. Allah’ın 
büyük ateşinin deniz olduğunu iddia etti. Kıyamet günü olduğu zaman Allah 
güneşi, ayı ve yıldızları onda toplayacak, sonra Allah ona debur rüzgârını 
göndererek tutuşturacaktır.”711 

1325- Ebu’ş-Şeyh, Ka’b (el-Ahbar) rahimehullah’tan “Ve tutuşturulmuş 
denize” (Tur 6) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 َجَهنَّمَ  َفَيِصيرُ  يُْسَجرُ  َبْحر  

“Deniz tutuşturulur ve cehenneme döner.”712 

                                                

710 Sahih maktu. Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (747) 
711 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (927) 

Taberî (21/567, 568, 24/138) Ebu Bekr el-Kati’î Fevaidu’l-Munteka (el yazma no:25) 
İbn Asakir Tarih (33/38) 

712 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (938) 
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Cehennemin Kapıları 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َمْقُسوم   ُجْزء   ِمْنُهمْ  َباٍب  ِلُكل ِ  أَْبَواٍب  َسْبَعةُ  َلَها

“Onun yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup 
ayrılmıştır.” (Hicr 44) 

 أَْبَوابَُها ُفِتَحْت  َجاُءوَها ِإَذا َحتَّى

“Nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır” (Zumer 71) 

1329- İbn Cerir (et-Taberî) ve Sıfatu Cehennem’de İbn Ebi'd-Dunyâ, İbn 
Curayc rahimehullah’tan: “Onun yedi kapısı vardır” (Hicr 44) ayeti hakkında 
şöyle dediğini rivayet ettiler: 

لَُها ِعيرُ  ثُمَّ  اْلُحَطَمةُ  ثُمَّ  َلَظى ثُمَّ  َجَهنَّمُ  أَوَّ  - اْلَجِحيمُ  ثُمَّ  َسَقرُ  ثُمَّ  السَّ
 اْلَهاِوَيةِ  ثُمَّ  - َجْهلٍ  أَبُو َوِفيهِ 

“Onların ilki Cehennem’dir. Sonra Lezâ, sonra el-Hutame, sonra es-
Saîr, sonra Sekar, sonra el-Cahîm gelir ki Ebu Cehil ondadır. Sonra el-Hâviye 
gelir.”713 

Kurtubi dedi ki: “İlk kapının ismi cehennemdir. Bu azabı diğerlerinden en 
az olanıdır. Bu ümmetin günahkârlarına tahsis edilmiştir. Erkeklerin ve 
kadınların yüzlerinin etlerini yeyip çirkinleştirdiği için bu isim verilmiştir. Haviye 
en sonuncusudur. Bu en derin olanıdır.” 

1330- Hennad, İbnu’l-Mubarek ve Ahmed Zühd adlı kitaplarında, İbn 

                                                

713 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebi'd-Dunyâ Sıfatu’n-Nar (8) Taberî Tefsir 
(14/74) İbnu’l-Cevzi el-Muntazam (1/182) 
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Cerir, İbn Ebî Hâtim, Sıfatu’n-Nar’da İbn Ebi'd-Dunyâ ve Beyhakî, Ali b. Ebi 
Talib radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ُل  فتملَبْعٍض  َفْوَق  َبْعُضَها َسْبَعة َجَهنَّم أَْبَواب  ثمَّ  الثَّاِني ثمَّ اْْلَوَّ
 كلَها تُْملَ  َحتَّى الثَّاِلث

“Cehennemin kapıları yedi tanedir ve üst üstedir. Önce ilki, sonra 
ikincisi, sonra üçüncüsü, bu şekilde hepsi de dolar.”714  

1334- Ebu Nuaym, Atâ el-Horasanî rahimehullah’ın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

َها أَْبَواٍب  َسْبَعةُ  ِلَجَهنَّمَ  ِإنَّ  ا أََشدُّ ا َوَكْرباا َغمًّ ا َوأَْنَتنَُها َوَحرًّ َناةِ  ِريحا  ِللزُّ
 اْلِعْلمِ  َبْعدَ  َرِكُبوا الَِّذينَ 

“Muhakkak ki cehennemin yedi kapısı vardır. Onların en şiddetlisi gam, 
üzüntü ve sıcaktır. En pis kokanı ise öğrendikten sonra zinâ işleyenler 
içindir.”715 

1335- Said b. Mansur Sunen’inde ve Taberânî hasen isnadla İbn Mes’ud 
radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ْمُس  َتْطُلعُ   َفَما َشْيَطانٍ  َقْرنِ  َوَبْينَ  َشْيَطانٍ  َقْرنِ  ِفي َجَهنَّمَ  ِمنْ  الشَّ
َماءِ  ِفي َتْرَتِفعُ   اْلَحرُّ  اْشَتدَّ  َفِإَذا النَّارِ  أَْبَواِب  ِمنْ  َباب   ُفِتحَ  ِإَلَّ  َقْضَمةا  السَّ

                                                

714 Sahih. İbnu’l-Mubarek Zuhd (294) Hennad Zühd (247) Ahmed Zühd (s.131) İbn 
Ebî Şeybe (13/154) İbn Ebi’d-Dunyâ Sıfatu’n-Nar (7) Taberî Tefsir (14/73, 74) Beyhakî 
el-Ba’s ve’n-Nuşûr (506) 

715 Hasen maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (5/198) İbnu’l-Cevzi Zemmu’l-Heva 
(s.194) 
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 ُكلَُّها أَْبَوابَُها ُفِتَحْت 

“Güneş bir şeytan ile diğer bir şeytanın boynuzları arasında 
cehennemden doğar. Semada bir parça olarak yükseldiğinde mutlaka 
cehennemin kapılarından bir kapı açılır. Sıcak şiddetlendiği zaman 
cehennemin bütün kapıları açılır.”716 

Cehennemin Bekçileri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َجَعْلَنا َوَما َماَلِئَكةا  ِإَلَّ  النَّارِ  أَْصَحاَب  َجَعْلَنا َوَما * َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعَلْيَها
َتُهمْ   َكَفُروا ِللَِّذينَ  ِفْتَنةا  ِإَلَّ  ِعدَّ

“Üzerinde on dokuz vardır. Cehennem bekçilerini yalnız 
meleklerden yaptık. Sayılarını da inkâr edenler için sadece bir fitne 
kıldık” (Muddessir 30-31) 

 َربَُّكمْ  اْدُعوا َجَهنَّمَ  ِلَخَزَنةِ  النَّارِ  ِفي الَِّذينَ  َوَقاَل 

“Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine: “Rabbinize dua edin…” 
diyecekler.” (Mu’min/Gafir 49) 

  َربَُّك  َعَلْيَنا ِلَيْقِض  َياَماِلُك  اَدْواَونَ 

“Ey Malik! Rabbin hakkımızda hüküm versin” diye seslendiler.” 
(Zuhruf 77) 

َباِنَيةَ  َسَنْدعُ   الزَّ

                                                

716 Muslim'in şartına göre sahih. Taberânî (9/202) 
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“Biz de zebanileri çağırıveririz!” (Alak 18) 

 ِشَداد   ِغاَلظ   َماَلِئَكة   َعَلْيَها

“Onun üzerinde iriyarı, sert tabiatlı melekler vardır.” (Tahrim 6) 

1346- Hennad, Ka’b el-Ahbar rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

ُجلِ  يُْؤَمرُ   َمَلٍك  أَْلِف  ِمائَةِ  ِمنْ  أَْكثَرُ  أَوْ  َمَلٍك  أَْلِف  ِمائَةُ  َفَيْبَتِدُرهُ  النَّارِ  ِإَلى ِبالرَّ

“Kişinin cehenneme atılması emredilir, hemen bin melek veya yüz 
binden fazla melek onu yakalar.”717 

Kurtubi dedi ki: “Üzerinde on dokuz vardır” kavlinde kastedilen onların 
başkanlarıdır. Cehennem bekçilerinin sayısını ise ancak Allah Teâlâ bilir.” 

Cehennemin Duvarları 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ُسَراِدُقَها ِبِهمْ  أََحاطَ 

“Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır” (Kehf 29) 

  

                                                

717 Muslim'in şartına göre sahih. Hennad Zühd (257) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(5/375) 
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Cehennemin Vadileri, Yılanları ve Akrepleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 لَُمَزةٍ  ُهَمَزةٍ  ِلُكل ِ  َوْيل  

“İnsanları hakaret eden, arkadan çekiştiren herkese veyl olsun!” 
(Humeze 1) 

 َغيًّا َيْلَقْونَ  َفَسْوَف 

“Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler.” (Meryem 59) 

ا َيْلَق  َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمنْ   أََثاما

“Bunları yapan, cezayla karşılaşır.” (Furkan 68) 

ا ِعيرِ  ِْلَْصَحاِب  َفُسْحقا  السَّ

“Saîr ashabı uzak olsun!” (Mulk 11) 

 اْلَفَلِق  ِبَرب ِ  أَُعوذُ  ُقْل 

“De ki: “Sabahın rabbine sığınırım.” (Felak 1) 

ا َسأُْرِهُقهُ   َصُعودا

“Onu sarp bir yokuşa sürükleyeceğim.” (Muddessir 17) 

ا َبْيَنُهمْ  َوَجَعْلَنا  َمْوِبقا
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“Biz onların arasına helâk edici bir vadi koyduk.” (Kehf 52) 

1350- Said b. Mansur, İbnu’l-Munzir ve Beyhakî, İbn Mes’ud radiyallahu 
anh’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ِبين ُجِعَل  النَّارِ  أَْهلِ  َصِديدُ  ِفيه َيِسيُل  َجَهنَّمَ  في َوادٍ  َوْيل    ِلْلُمَكذ ِ

“Veyl cehennemde bir vadidir. Onda cehennemliklerin irinleri akar ve 
hakkı yalanlayanlar oraya girer.”718 

1352- İbn Cerir, İbnu’l-Mubarek ve Beyhakî, Atâ b. Yesar 
rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

َرْت  َلوْ  َجَهنَّمَ  ِفي َوادٍ { َوْيل  } ةِ  ِمنْ  ََلْنَماَعْت  اْلِجَبالُ  ِفيهِ  ُسي ِ  ِشدَّ
هِ حَ   ر ِ

“Veyl cehennemde bir vâdidir. Şayet dağlar onda yürütülse sıcaklığının 
şiddetinden erirdi.”719 

1353- İbn Cerir ve Hennad, Ebu İyad rahimehullah’tan şöyle dediğini 
rivayet ettiler: 

 َجَهنَّمَ  ِفي َصِديدٍ  ِمنْ  َوادٍ  اْلَوْيُل 

“Veyl, cehennemde irinden oluşan bir vadidir.”720 

                                                

718 Sahih mevkuf. Taberânî (9/227-228) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/206) 
Beyhakî el-Ba’s (1045) 

719 Muslim'in şartına göre sahih. Taberî Tefsir (2/168) İbn Ebî Hâtim Tefsir (800) 
İbn Vehb Tefsir (24) İbnu’l-Mubarek Zühd (332) Ebu Muhammed el-Fakihî Fevaid (8) 
Beyhakî el-Ba’s (1046) 

720 Sahih maktu. Taberî Tefsir (2/164) İbnu’l-Mubarek Zühd (333) Hennad Zühd 
(277) 
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1357- Beyhakî, el-Berâ b. Âzib radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet etti: 

يح ُمْنِتن الَقْعرِ  َبِعيدُ  َجَهنَّم في اْلَغيُّ َوادٍ   الر ِ

“el-Gayy; cehennemin derin yerinde, çirkin kokulu bir vadidir.”721 

1358- İbn Ebî Hâtim, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan: “Bunları yapan, 
cezayla karşılaşır.” (Furkan 68) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 َجَهنَّمَ  ِفي َوادٍ  اْْلََثامُ 

“el-Âsâm cehennemde bir vâdidir.”722 Hennad, Sufyan es-Sevrî’den 
aynısını rivayet etti.723 

1362- Beyhakî, Amr el-Bikâlî radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet 
etti: 

 َبِعيدُ  النَّارِ  ِفي َوادٍ  اْلَكْهِف  ُسوَرةِ  ِفي اْلُقْرآنِ  ِفي اَّللَُّ  َذَكرَ  الَِّذي اْلَمْوِبَق  أَنَّ 
ُق  اْلَقْعرِ  ْساَلمِ  أَْهلِ  َبْينَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبهِ  يَُفرَّ  النَّاِس  ِمنَ  ِسَواُهمْ  ِمنْ  َوَبْينَ  اْْلِ

“Allah Teâlâ’nın Kur’ân’da Kehf suresinde zikrettiği “el-Mûbik” 
cehennemin derin yerinde bir vâdidir. Onunla kıyamet gününde İslam ehli ile 
onun dışındaki insanlar ayrılır.”724 

1363- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

                                                

721 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Beyhakî el-Ba’s (1047) 
722 Buhârî'nin şartına göre sahih. Ebu İmran el-Bezzaz Fevaid (93) Taberî Tefsir 

(17/513) İbn Ebî Hâtim Tefsir (15407) Sa’lebî el-Keşfu ve’l-Beyan (7/149)  
723 Sahih maktu. Hennad Zühd (278) 
724 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberî Tefsir (15/297) Beyhakî el-

Ba’s (1054) 
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 َجَهنَّمَ  ِفي َوادٍ  اْلَمْوِبُق 

“Mûbik cehennemde bir vâdidir.”725 

1365- İbn Ebî Hâtim ve Ebu Nuaym, Said b. Cubeyr rahimehullah’ın 
“Saîr ashabı uzak olsun!” (Mulk 11) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet 
ettiler: 

 ُسْحق   َلهُ  يَُقالُ  َجَهنَّمَ  ِفي َوادٍ 

“Cehennemde “Suhk” denilen bir vadi vardır.”726 

Cehennemin Derinliği 

1385- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet 
etti: 

َفَقاَل النَِّبيُّ  َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َسِمَع َوْجَبةا ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّلِل 
َهَذا   َوَرُسولُُه أَْعَلُم َقاَل اَّللُ  َقاَل ُقْلَنا َتْدُروَن َما َهَذا؟ َسلَّمَ ِه وَ َصلَّى اَّللُ َعَليْ 

اَحَجر  ُرِمَي ِبِه ِفي النَّ  َحتَّى  َو َيْهِوي ِفي النَّاِر اْْلنَ َفهُ  اِر ُمْنُذ َسْبِعيَن َخِريفا
 اْنَتَهى ِإَلى َقْعِرَها

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte idik. Ansızın düşen 

bir şey sesi işitti. Bunun üzerine Nebî sallallahu aleyhi ve sellem:  

“Bu nedir bilir misiniz?” dedi. Biz: “Allah ve Rasulü bilir” dedik. Şöyle 

                                                

725 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.448) Taberî Tefsir (15/297) Beyhakî el-Ba’s 
(1053) 

726 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (39) 
İbn Ebî Şeybe (7/57, 203) Taberî Tefsir (23/126) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/288) 
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buyurdu:  

“Bu yetmiş sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Henüz şimdi 

düşüyor. Nihayet dibine ulaştı.”727 

1391- Tirmizî, Utbe b. Gazvan radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْخَرةَ  ِإنَّ   َسْبِعينَ  ِفيَها َفَتْهِوي َجَهنَّمَ  َشِفيرِ  ِمنْ  َلُتْلَقى الَعِظيَمةَ  الصَّ
ا  َفِإنَّ  النَّارِ  ِذْكرَ  أَْكِثُروا َيُقولُ  ُعَمرُ  َوَكانَ  َقاَل  َقَراِرَها ِإَلى تُْفِضي َوَما َعاما
َها  َحِديد   َمَقاِمَعَها َوِإنَّ  َبِعيد   َقْعَرَها َوِإنَّ  َشِديد   َحرَّ

“Büyük bir kaya Cehennemin kenarından aşağıya bırakılır yetmiş 
sene iniş yapar da yine dibine varamaz.” Utbe sözüne şöyle devam etti:  

“Ömer radiyallahu anh şöyle derdi: “Cehennemi çok hatırlayın onun 
sıcaklığı çok şiddetli, dibi derin kamçı ve balyozları da demirdendir.”728 

1392- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا أَْبَعدَ  النَّارِ  ِفي ِبَها َيِزلُّ  ِفيَها َيَتَبيَّنُ  َما ِبالَكِلَمةِ  َلَيَتَكلَّمُ  الَعْبدَ  ِإنَّ   ِممَّ
 الَمْشِرِق  َبْينَ 

“Muhakkak ki kul nereye varacağını bilmeden bir kelime söyler de 
cehennemde doğu ile batı arasından uzak bir yere düşer.”729 

                                                

727 Sahih Muslim (2844) 
728 Sahih ligayrihi. Tirmizî (2575) el-Elbani es-Sahiha (1612) 
729 Sahih. Buhârî (6477) Muslim (2988) 
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Cehennemin Tutuşturucusu, Sıcaklığının Şiddeti, 

Soğuğu, Rengi ve Kıvılcımları 

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: 

ْت  َواْلِحَجاَرةُ  النَّاُس  َوُقوُدَها الَِّتي النَّارَ  َفاتَُّقوا  ِلْلَكاِفِرينَ  أُِعدَّ

“O halde kâfirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan o 
ateşten sakının!” (Bakara 24) 

1393- Abdurrazzak Tefsir’inde, İbn Cerir, İbn Ebî Hâtim, Hennad, sahih 
kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, “Yakıtı insanlar 
ve taşlar olan ateş” (Bakara 24) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ُ  َخَلَقَها ِكبِريٍت  ِمنْ  ِحَجاَرة    َشاءَ  َوَكَما َشاءَ  َكْيَف  ِعْنَدهُ  اَّللَّ

“Allah’ın dilediği şekilde ve dilediği gibi yarattığı kibrit taşları 
kastedilmektedir.”730 

1394- İbn Cerir, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan ayet hakkında şöyle 
dediğini rivayet etti: 

ا بُونَ  أَْسَودَ  ِكْبِريٍت  ِمنْ  النَّارِ  ِفي ِحَجاَرة   َفِهَي  اْلِحَجاَرةُ  أَمَّ  النَّارِ  َمعَ  ِبهِ  يَُعذَّ

“Taşlar ile kastedilen siyah kibrit taşlarıdır. Ateşle beraber bunlarla azap 
olunurlar.“731 

1395- İbn Cerir, Amr b. Meymun rahimehullah yoluyla, İbn Mes’ud 

                                                

730 Muslim'in şartına göre sahih. İbnu’l-Mubarek Zühd (307) Abdurrazzak Tefsir 
(21) Taberî Tefsir (1/403, 404) İbn Ebî Hâtim Tefsir (244) Taberânî (9/210) Hâkim 
(2/287, 535) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (231-32) Hennad Zühd (263) Beyhakî el-
Ba’s ve’n-Nuşur (486) 

731 Muslim'in şartına göre sahih. Taberî Tefsir (1/404) İbn Ebî Hâtim Tefsir (245) 
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radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

ُ  َخَلَقَها ِكْبِريٍت  ِمنْ  ِحَجاَرة   ِهَي  َمَواِت  َخَلَق  َيْومَ  اَّللَّ  َواْْلَْرَض  السَّ
َماءِ  ِفي ْنَيا السَّ َها الدُّ  ِلْلَكاِفِرينَ  َيُعدُّ

“Kastedilen, Allah’ın göklerle yeri yarattığı gün dünya sema’ında yaratıp 
kâfirler için hazırladığı kibrit taşlarıdır.”732 

Kurtubi dedi ki: “Kibrit taşları bu şekilde (kâfirlere) tahsis edilmiştir. 
Çünkü bütün taşlar beş tür azabı artırır: tutuşturmayı ve kokunun 
kötüleşmesini hızlandırır, dumanı çoğaltır, bedenlerin birbirine yapışmasını 
şiddetlendirir, sıcaklığı kuvvetlendirir.” Nitekim bazıları bunun kâfirlerin ateşine 
has olduğunu zikretmişlerdir. 

1399- Buhârî ve Muslim Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا ِمْن َناِر َجَهنَّمَ َناُرُكْم ُجْزء  ِمْن َسْبِعي ِإْن  ِقيَل َيا َرُسوَل اَّللَِّ  َن ُجْزءا
ا ُكلُُّهنَّ ِمْثُل َحر ِ  َكاَنْت َلَكاِفَيةا َقاَل  يَن ُجْزءا

َلْت َعَلْيِهنَّ ِبِتْسَعٍة َوِست ِ  َهاُفض ِ

“Âdemoğlunun yaktığı şu ateşiniz, cehennem sıcağının yetmiş 
cüzünden bir cüzdür.” Sahabeler: “Vallahi bu yetecekmiş ey Allah’ın rasulü!” 
dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Hakikaten cehennem ateşi her biri dünya ateşi kadar olmak üzere 
ondan altmış dokuz cüz daha fazla yaratılmıştır.”733  

1401- Beyhakî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

732 Muslim'in şartına göre sahih. Taberî Tefsir (1/403) 
733 Sahih. Buhari (3265) Muslim (2843) 
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ا دُّ أََش  ِهَي  َهِذهِ  َناِرُكمْ  ِمْثُل  َجَهنَّمَ  َنارَ  أَنَّ  َتْحَسُبونَ   اْلَقارِ  ِمنَ  َسَوادا
ا َوِست ِينَ  َبْضَعةٍ  ِمنْ  ُجْزء   ِهَي   ِمْنَها ُجْزءا

“Cehennem ateşinin şu ateşiniz gibi olduğunu mu sanıyorsunuz? 
O, ziftten daha siyahtır ve bu ateş onun altmış küsür cüzünden biridir.”734 

1402- Yine Beyhakî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا َسْبِعينَ  ِمنْ  ُجْزء   النَّارُ  َهِذهِ   ِباْلَماءِ  َفُضِرَبْت  َجَهنَّمَ  َنارِ  ِمنْ  ُجْزءا
َتْينِ   ِْلََحدٍ  َمْنَفَعة   ِفيَها َكانَ  َما َذِلَك  َوَلْوََل  َمرَّ

“Dünyadaki bu ateş, cehennem ateşinin yetmişte biridir. İki kez 
suya vurulmuştur. Eğer böyle olmasaydı, onda hiç kimse için bir yarar 
olmazdı.”735 

1403- Hennad ve Beyhakî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

َتْينِ  اْلَبْحرُ  ِبَها ُضِرَب  َهِذهِ  َناَرُكمْ  ِإنَّ   َما َذِلَك  َوَلْوََل  َفَفَتَرْت  َمرَّ
ا َسْبِعينَ  ِمنْ  ُجْزء   َوِهَي  ِبَها اْنَتَفْعُتمْ   َجَهنَّمَ  َنارِ  ِمنْ  ُجْزءا

“Muhakkak ki şu ateşiniz iki defa denize vurulup da dinlendirilmiştir. 
Şayet öyle olmasaydı ondan faydalanamazdınız. Bu ateş cehennem ateşinin 
yetmiş cüzünden biridir.”736 

                                                

734 Buhârî'nin şartına göre sahih. Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (1079) 
735 Buhârî ve Muslim’in şartlarına göre sahih. Humeydi (1163) Ahmed (2/244) 

İbn Hibbân (16/504) İshak b. Rahuye (288) Beyhakî el-Ba’s (1078) Abdulgani el-
Makdisi Zikru’n-Nar (50) 

736 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hennad Zühd (235) Taberî Tefsir 
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Kurtubi dedi ki: “Bu hadisin manası şudur: Şayet mevcut olan bütün 
odunlar toplansa ve tutuşturulsa, hepsi bir ateşe dönse cehennem ateşinin bir 
cüzü, dünyanın ateşinin yetmiş kat fazlası kadar şiddetli olur.” 

1407- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا َبْعِضي أََكَل  َرب ِ  َفَقاَلْت  َرب َِها ِإَلى النَّارُ  اْشَتَكِت   َلَها َفأَِذنَ  َبْعضا
َتاءِ  ِفي َنَفٍس  ِبَنَفَسْينِ  ْيِف  ِفي َوَنَفٍس  الش ِ  الَحر ِ  ِمنَ  َتِجُدونَ  َما َفأََشدُّ  الصَّ
ْمَهِريرِ  ِمنَ  َتِجُدونَ  َما َوأََشدُّ   الزَّ

“Cehennem rabbine şikâyette bulunup dedi ki: “Ey rabbim! Bir 
kısmım bir kısmımı yiyor.” Bunun üzerine ona iki defa nefes alma izni 
verildi. Bir nefes kışın, bir nefes yazın alır. Yazın hissettiğiniz en şiddetli 
sıcak ve kışın hissettiğiniz en şiddetli soğuk ve zemherir bundan 
dolayıdır.”737 

1408- Buhârî ve Muslim, Ebu Said radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

الَةِ  أَْبِرُدوا ةَ  َفِإنَّ  ِبالصَّ  َجَهنَّمَ  َفْيحِ  ِمنْ  الَحر ِ  ِشدَّ

“Namazı serin vakitte kılın. Muhakkak ki sıcakların şiddetlenmesi, 
cehennemin üflemesinden dolayıdır.”738 

1411- Buhârî İbn Abbas739, İbn Ömer740 ve Rafi b. Hadîc radiyallahu 
anhum’den rivayet ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 

                                                

(19/651) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (1077) İbn Semmak Emali (84) 
737 Sahih. Buhârî (3260) Muslim (617) 
738 Sahih. Buhârî (3259) Muslim (615) Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den 

rivayet etmiştir. 
739 Sahih. Buhârî (3261) 
740 Sahih. Buhârî (3264, 5273) Muslim (2209) 
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buyurdu: 

ى  ِباْلَماءِ  َفأَْبِرُدوَها َجَهنَّمَ  َفْيحِ  ِمنْ  الُحمَّ

“Muhakkak ki hummâ (ateşlenme) cehennemin üflemesindendir. 
Onu suyla serinletin.”741 

1412- İbnu’l-Mubarek ve Hennad, Selman radiyallahu anh’den şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

 َلَهُبَها َيْطَفأُ  َوَلَ  َجْمُرَها يُِضيءُ  َلَ  ُمْظِلَمة   َسْوَداءُ  النَّارُ 

“Cehennem siyah ve karanlıktır. Koru aydınlatmaz ve alevi sönmez.”742 

1413- Malik, Muvatta’da Ebu Hureyre radiyallahu anh’ın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

ْفُت   أَتَُرْوَنَها َحْمَراَء َكَناِرُكْم َهِذِه َلِهَي أَْسَوُد ِمَن اْلَقاِر َواْلَقاُر الز ِ

“Cehennemin şu ateşiniz gibi kırmızı olduğunu mu zannediyorsunuz? 
Muhakkak ki o ziftten daha siyahtır.”743 

  

                                                

741 Sahih. Buhârî (3262, 5726) Muslim (2212) 
742 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebî Şeybe (7/48) Hennad 

Zühd (248) İbnu’l-Mubarek Zühd (310) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (19) Hâkim 
(2/420) Taberî Tefsir (16/498) İbn Ebî Hâtim Tefsir (13830) Beyhakî el-Ba’s (1156) 

743 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Mâlik Muvatta (2/994) Taberani 
el-Evsat (1/155) el-Elbani ed-Daife (3/471) 
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Cehennemliklerin Giysileri, Yatakları ve Takıları 

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: 

َعْت  َكَفُروا َفالَِّذينَ   َنارٍ  ِمنْ  ِثَياب   َلُهمْ  ُقط ِ

“İnkâr edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir.” (Hac 19) 

 َقِطَرانٍ  ِمنْ  َسَراِبيُلُهمْ 

“Onların gömlekleri katrandandır.” (İbrahim 50) 

Bir kıraatte bu ayet “ رطق ِمنْ  ” şeklindedir. Bu da şiddetli sıcakta eritilmiş 

bakır demektir. Yine İbn Cerir (et-Taberî); İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan744, İbn Ebî Hâtim; Said b. Cubeyr rahimehullah’tan745 ve Said b. 
Mansur; İkrime rahimehullah’tan746 bu şekilde rivayet etmişlerdir. 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َغَواٍش  َفْوِقِهمْ  َوِمنْ  ِمَهاد   َجَهنَّمَ  ِمنْ  َلُهمْ 

“Onlar için cehennemden bir yatak, üstlerinde örtüler vardır.” (A’raf 
41) 

1417- Ebu Nuaym, Vehb b. Munebbih rahimehullah’tan şöyle dediğini 
rivayet etti: 

ا َكانَ  َواْلُعْرُي  ارِ النَّ  أَْهُل  ُكِسَي   َواْلَمْوُت  اْلَحَياةَ  َوأُْعطُوا َلُهمْ  َخْيرا
                                                

744 Sahih mevkuf. Taberî Tefsir (13/745) Beyhakî el-Ba’s (1109) 
745 Hasen maktu. Taberî Tefsir (13/744-745) İbn Ebî Hâtim Tefsir (12320) 
746 Sahih maktu. Taberî Tefsir (13/745) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (1110) 
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ا َكانَ   َلُهمْ  َخْيرا

“Cehennem halkı giydirilir, çıplak kalmaları onlar için daha iyidir. Onlara 
hayat verilir, ölüm onlar için daha iyidir.”747 

1418- Muslim, Ebu Malik el-Eşarî radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 ِمنْ  ِسْرَبال   َوَعَلْيَها اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  تَُقامُ  َمْوِتَها َقْبَل  َتُتْب  َلمْ  ِإَذا النَّاِئَحةُ 
 َجَرٍب  ِمنْ  َوِدْرع   َقِطَرانٍ 

“Ağıtçılık yapan kadın, ölmezden önce tevbe etmezse, kıyamet gü-
nünde üzerinde katrandan bir elbise ve uyuzlu bir gömlek olduğu hâlde 
kabrinden kaldırılır.”748 

1419- İbn Mace bu hadisi şu lafızla rivayet etmiştir: 

ُ  َقَطعَ  َتُتْب  َوَلمْ  َماَتْت  ِإَذا النَّاِئَحةَ  ِإنَّ  ا َقِطَرانٍ  نْ مِ  ِثَياباا َلَها اَّللَّ  َوِدْرعا
 النَّارِ  َلَهِب  ِمنْ 

“Muhakkak ki ağıtçılık yapan kadın tevbe etmeden ölürse Allah ona 
katrandan bir elbise ve cehennem alevinden bir gömlek keser.”749 

1421- Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce, Burayde radiyallahu anh’den şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

 ِمنْ  َخاَتم   َوَعَلْيهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبي ِ  ِإَلى َجاءَ  َرُجالا  أَنَّ 
                                                

747 Hasen maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/71) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar 
(177) 

748 Sahih. Muslim (934) 
749 Sahih ligayrihi. İbn Mâce (1581) 
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 النَّارِ  أَْهلِ  ِحْلَيةَ  َعَلْيَك  أََرى ِلي َما َفَقاَل  َحِديدٍ 

“Bir adam Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi. Üzerinde demirden 
bir yüzük vardı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Neden sende cehennem ehlinin takısını görüyorum?”750 

Zincirler, Kilitler, Prangalar ve Kamçılar 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

اَلِسُل  أَْعَناِقِهمْ  ِفي اْْلَْغاَللُ  ِإذِ  * َيْعَلُمونَ  َفَسْوَف   * ُبونَ يُْسحَ  َوالسَّ
 يُْسَجُرونَ  النَّارِ  ِفي ثُمَّ  اْلَحِميمِ  ِفي

“Onlar yakında anlayacaklar! O zaman boyunlarında demir halkalar 
ve zincirler olduğu halde, sürüklenecekler, kaynar suda, sonra da ateşte 
yakılacaklardır.” (Mu’min/Gafir 70-72) 

 َسْبُعونَ  َذْرُعَها ِسْلِسَلةٍ  ِفي ثُمَّ  * َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ  ثُمَّ  * َفُغلُّوهُ  ُخُذوهُ 
ا  َفاْسُلُكوهُ  ِذَراعا

“Yakalayın onu, hemen bağlayın onu. Sonra çılgın alevlere atın. 
Daha sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurun onu.” (Hakka 30-
32) 

                                                

750 Hasen ligayrihi. Ebû Dâvûd (4223) Tirmizî (1785) Nesâî (5195) İbn Hibbân 
(12/299) isnadı zayıftır. 

* İbn Amr radiyallahu anhuma’dan hasen isnadla şahidi: Ahmed (2/163, 179) 
Buhârî Edebu’l-Mufred (1021) 
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ِنينَ  ِئذٍ َيْومَ  اْلُمْجِرِمينَ  َوَتَرى  اْْلَْصَفادِ  ِفي ُمَقرَّ

“O gün, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün” 
(İbrahim 49) 

ا أَْنَكاَلا  َلَدْيَنا ِإنَّ  ا*  َوَجِحيما ةٍ  َذا َوَطَعاما ا َوَعَذاباا ُغصَّ  أَِليما

“Çünkü yanımızda ağır bukağılar ve yakıcı bir ateş var. Boğazı 
tıkayan bir yiyecek ve can yakıcı bir azab da vardır” (Müzemmil 12, 13) 

 َواْْلَْقَدامِ  ِبالنََّواِصي َفُيْؤَخذُ 

“Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.” (Rahman 41) 

 َحِديدٍ  ِمنْ  َمَقاِمعُ  َوَلُهمْ 

“Bir de onlar için demir kamçılar vardır!” (Hac 21) 

1422- Ahmed, “hasen” kaydıyla Tirmizî ve Beyhakî, İbn Amr radiyallahu 
anhuma’dan rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: 

 ِمنَ  أُْرِسَلْت  الُجْمُجَمةِ  ِمْثلِ  ِإَلى َوأََشارَ  َهِذهِ  ِمْثَل  َرَصاَصةا  أَنَّ  َلوْ 
َماءِ   اللَّْيلِ  َقْبَل  اْلَْرَض  لََبَلَغِت  َسَنةٍ  َخْمِسِمائَةِ  َمِسيَرةُ  َوِهَي  ْرِض اْْلَ  ِإَلى السَّ
ْلِسَلةِ  َرْأِس  ِمنْ  أُْرِسَلْت  أَنََّها َوَلوْ  ا أَْرَبِعينَ  َلَساَرْت  الس ِ  َوالنََّهارَ  اللَّْيَل  َخِريفا
 ِإذِ } َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوُل  َوتاََل  َقْعَرَها أَوْ  أَْصَلَها َتْبُلغَ  أَنْ  َقْبَل 

اَلِسُل  أَْعَناِقِهمْ  ِفي اْْلَْغاَللُ   اْْلَياُت { اْلَحِميمِ  ِفي يُْسَحُبونَ  َوالسَّ
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“Eğer şunun kadar – bir kafatasına işaret etti - bir kurşun parçası 
(cehennemde) gökten yere gönderilse –ki aradaki mesafe beş yüz 
seneliktir- geceden önce yere varır. Eğer o parça bir zincirin başına 
bağlanmış olsaydı köküne veya dibine varmadan geceli gündüzlü kırk yıl 
yoluna devam ederdi.” Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti 
okudu: 

“O zaman boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde, 
sürüklenecekler, kaynar suda, sonra da ateşte yakılacaklardır.” (Mu’min 
72)”751 

1431- İbn Ebî Hâtim, İkrime rahimehullah yoluyla İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan: “O gün, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu 
görürsün” (İbrahim 49) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 اْلُكُبول َقاَل  اْلَْصَفادِ 

“el-Asfad kelimesi; bukağılar demektir.”752 

Cehennemin Gölgeleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ٍ  َكِريمٍ  َوََل  َباِردٍ  ََل  * َيْحُمومٍ  ِمنْ  َوِظل 

“Ve kapkara bir dumandan gölgededirler. O, serin de değildir, hoş 
da değildir.” (Vakıa 43-44) 

                                                

751 Hasen. Ahmed (2/197) Ahmed Zühd (107) Hâkim (2/476) Tirmizî (2588) İbnu’l-
Mubarek Musned (124) İbnu’l-Mubarek Zühd (290) Taberî Tefsir (23/238) Taberânî 
(13/66) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (64) Begavi Şerhu’s-Sunne (4411) Beyhakî el-
Ba’s (1108) 

752 Hasen. İbn Ebî Hâtim (12314, 12316) Taberî Tefsir (13/741) 
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 اللََّهِب  ِمنَ  يُْغِني َوََل  َظِليلٍ  ََل  * ُشَعٍب  ثاََلِث  ِذي ِظل ٍ  ِإَلى اْنَطِلُقوا

“Haydi gidin üç kola ayrılmış bir gölgeye! Ne gölgelendirir, ne 
alevden korur.” (Murselat 30-31) 

1349- Hennad, Mucahid rahimehullah’ın “Ve kapkara bir dumandan 
gölgededirler” (Vakıa 43) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti:  

 َجَهنَّمَ  ُدَخانُ 

“Burada kastedilen cehennem dumanıdır.”753 

Başları Üzerinden Kaynar Sular Dökülmesi 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 اْلَحِميمُ  ُرُءوِسِهمُ  َفْوِق  ِمنْ  َصبُّ يُ 

“Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir!” (Hac 19) 

1440- Tirmizî “hasen” kaydıyla Ebu Hureyre radiyallahu anh’den 
rivayet ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ِهْم، َفَيْنُفُذ اْلُجْمُجَمةَ َحتَّى َيْخُلَص ِإلَى ُيَصبُّ َعَلى ُرُءوِس ِإنَّ اْلَحِميَم لَ 
ْهرُ َفَيْسِلَت َما ِفي َجْوِفِه  َجْوِفهِ   ثُمَّ يَُعاُد َكَما َكانَ  َحتَّى يَْبُلَغ َقَدَمْيِه َوِهَي الصَّ

“Muhakkak kaynar su onların başlarına dökülür de kafatasına 
işler, geçer, nihayet içine, karnına varır. İçinde olan şeyleri parçalar ve 

                                                

753 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.643, 692) Hennad Zühd (238) Taberî Tefsir 
(23/600) Beyhakî el-Ba’s (1113) 
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nihayet ayaklarına ulaşır. İşte erime budur. Sonra eski haline çevrilir.”754 

1441- Hennad, Mucahid rahimehullah’tan “İkinizin de üzerine ateşten 
bir alev ve bir duman salıverilir; size yardım da olunmaz.” (Rahman 35) 
ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

ْفرُ  تَُذاُب  َونَُحاس   اْْلَْخَضرُ  اللََّهُب  ُهوَ   ُرُءوِسِهمْ  َعَلى َفُيَصبُّ  الصُّ

“Şuvaz kelimesi; ateşten kopan yeşil kordur. Nuhâs kelimesi ile 
kastedilen ise bakırın eritilip üzerlerinden dökülmesidir.”755 

Cehennemliklerin Yiyecek ve İçecekleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

قُّومِ  َشَجَرَت  ِإنَّ   * اْلُبطُونِ  ِفي َيْغِلي َكاْلُمْهلِ  * اْْلَِثيمِ  َطَعامُ  * الزَّ
 اْلَحِميمِ  َكَغْلِي 

“Doğrusu, o zakkum ağacı; günahkâr olanın yiyeceğidir. Erimiş 
maden gibi karınlarda kaynar durur; kaynar suyun kaynaması gibi.” 
(Duhan 43-46) 

الُّونَ  أَيَُّها ِإنَُّكمْ  ثُمَّ  بُونَ  الضَّ  * َزقُّومٍ  ِمنْ  َشَجرٍ  ِمنْ  َْلِكُلونَ  * اْلُمَكذ ِ
 ُشْرَب  بُونَ َفَشارِ  * اْلَحِميمِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َفَشاِربُونَ  * اْلُبطُونَ  ِمْنَها َفَماِلئُونَ 
 اْلِهيمِ 

                                                

754 Hasen. Tirmizî (2582) Ahmed (2/374) Ahmed Zühd (109) Hâkim (2/419) Taberî 
Tefsir (16/495) İbnu’l-Mubarek Musned (128) Begavi Şerhu’s-Sunne (4406) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (8/182) Beyhakî el-Ba’s (1106) 

755 Sahih maktu. Hennad Zühd (270-271) Taberî Tefsir (22/223, 225) 
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“Sonra gerçekten siz, ey sapık olan yalanlayıcılar! Siz elbette 
Zakkum ağacından yiyeceksiniz. Ve o ağaçtan karınları dolduracaksınız. 
Onun üzerine de alabildiğine kaynar sudan içeceksiniz. Susamış 
develerin içişi gibi içeceksiniz.” (Vakıa 51-55) 

 ُرُءوُس  َكأَنَّهُ  َطْلُعَها * اْلَجِحيمِ  أَْصلِ  ِفي َتْخُرجُ  َشَجَرة   ِإنََّها
َياِطينِ   َعَلْيَها َلُهمْ  ِإنَّ  ثُمَّ  * اْلُبطُونَ  ِمْنَها َفَماِلئُونَ  ِمْنَها َْلِكُلونَ  َفِإنَُّهمْ  * الشَّ

 اْلَجِحيمِ  َلىَْلِ  َمْرِجَعُهمْ  ِإنَّ  ثُمَّ  * َحِميمٍ  ِمنْ  َلَشْوباا

“Zira o, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Tomurcukları sanki 
şeytanların başları gibidir. Ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar. 
Sonra bunun üzerine onlar için, kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. 
Sonra kesinlikle onların dönüşü, çılgın ateşe olacaktır.” (Saffat 64-68) 

 يُْسِمنُ  ََل  * َضِريعٍ  ِمنْ  ِإَلَّ  َطَعام   َلُهمْ  َلْيَس  * آِنَيةٍ  َعْينٍ  ِمنْ  تُْسَقى
 ُجوعٍ  ِمنْ  يُْغِني َوََل 

“Son derece sıcak bir çeşmeden içirilirler. Onlar için dikenli bir 
bitkiden başka bir yiyecek yoktur. Ne doyurur, ne de açlıktan korur.” 
(Gaşiye 5-7) 

 اْلَخاِطئُونَ  ِإَلَّ  َيْأُكُلهُ  ََل  * ِغْسِلينٍ  ِمنْ  ِإَلَّ  َطَعام   َوََل 

“İrinden başka bir yemek yoktur. Onu da suçlulardan başkası 
yemez.” (Hakka 36-37) 

ا ةٍ  َذا َوَطَعاما ا َوَعَذاباا ُغصَّ  أَِليما

“Boğazı tıkayan bir yiyecek ve can yakıcı bir azab da vardır.” 
(Muzzemmil 13) 
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ُعهُ  * َصِديدٍ  َماءٍ  ِمنْ  َويُْسَقى  يُِسيُغهُ  َيَكادُ  َوََل  َيَتَجرَّ

“Kendisine irinli su içirilecektir! Onu yudumlamaya çalışacak, fakat 
boğazından geçiremeyecek” (İbrahim 16-17) 

َراُب  ِبْئَس  اْلُوُجوهَ  َيْشِوي َكاْلُمْهلِ  ِبَماءٍ  يَُغاثُوا َيْسَتِغيثُوا ِإنْ وَ   الشَّ
ا َوَساَءْت   ُمْرَتَفقا

“İmdat dileyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri 
haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir 
toplanma yeri!” (Kehf 29) 

اق   َحِميم   َفْلَيُذوُقوهُ  َهَذا  َوَغسَّ

“İşte bu; kaynar su ve irindir. Onu tatsınlar.” (Sad 57) 

ا َماءا  َوُسُقوا  أَْمَعاَءُهمْ  َفَقطَّعَ  َحِميما

“Ve bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içirilen 
kimseler.” (Muhammed 15) 

1442- Tirmizî “sahih” kaydıyla, Nesâî, İbn Mâce, İbn Ebî Hâtim, İbn 
Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Ey iman edenler, Allah’tan, ondan 
sakınmanın hakikisiyle sakının ve yalnızca Müslümanlar olarak ölün!” 
(Al-i İmran 102) ayetini okuduğunu ve şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

قُّوِم ُقِطَرْت ِفي ِبَحاِر اْْلَْرِض َلَفَسَدْت َعَلى  َلْو أَنَّ َقْطَرةا ِمَن الزَّ
ْنَيا َمَعاِيَشُهْم َفَكْيَف ِبَمْن َتُكوُن َطَعاَمُه؟  أَْهِل الدُّ

“Şayet zakkumdan bir damla yeryüzündeki denizlere damlatılsa 
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elbette dünyadakilerin yaşantısını bozardı. Peki ya yiyeceği zakkum olan 
nasıl olur?”756 

1443- Abdullah b. Ahmed Zevaidu’z-Zuhd’de ve Ebu Nuaym, Ebu İmran 
el-Cevnî rahimehullah’tan, “Doğrusu, o zakkum ağacı; günahkâr olanın 
yiyeceğidir” (Duhan 43-44) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 ِمْثَلَها ِمْنهُ  َنَهَشْت  ِإَلَّ  َنْهَشةا  ِمْنَها َيْنَهُش  ََل  آَدمَ  اْبنَ  أَنَّ  َبَلَغَنا

“Bize ulaştığına göre Âdemoğlu ondan bir ısırık aldığından o da 
kendisinden aynı şekilde ısırık alır.”757 

1447- İbn Ebî Hâtim, Katade ve Mucahid rahimehullah’ın: “Onlar için 
dikenli bir bitkiden başka bir yiyecek yoktur.” (Gaşiye 6) ayeti hakkında 
şöyle dediklerini rivayet etti: 

ْبِرُق  ُهوَ   الش ِ

“O çobandöşeği otudur.”758 

1448- İbn Ebî Hâtim, Ali b. Ebi Talha rahimehullah yoluyla İbn Abbas 
radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini rivayet etti: 

 َنارٍ  ِمنْ  َشَجر  

                                                

756 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Tayalisi (2765) Ahmed (1/300, 
338) İbn Ebî Hâtim Tefsir (3912) İbn Hibbân (16/511) Hâkim (2/490) Ziyau’l-Makdisi 
el-Muhtare (13/69) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (11070) Tirmizî (2585) İbn Mâce (4325) 
Begavi Şerhu’s-Sunne (4408) Bezzar (11/189) Taberânî (11/68) el-Esbehani et-
Tergib (1027) Ebu Nuaym Tarihu Esbehan (s.302) Abdulgani el-Makdisi Zikru’n-Nar 
(71) Ziyau’l-Makdisi Mesmuatu Merv (el yazma no:780) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur 
(543) Abdulhak el-İşbili Ahkamu’s-Sugra (2/281)  

757 Hasen maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (2/314) İbn Receb et-Tahvif (s.147) 
758 Sahih maktu. İbn Ebî Hâtim Tefsir (19256, 19259) Taberî Tefsir (24/331) 
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“ed-Darî’; ateşten olan, dikenli bir ağaçtır.”759 

1149- Taberî, İbn Zeyd rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

ِريعَ  َفِإنَّ  ْوكُ  الضَّ  اْلَعَرُب  َتَدُعوهُ  َوَرق   َلهُ  َلْيَس  الَِّذي ْلَياِبُس ا الشَّ
ِريعَ   َنارٍ  ِمنْ  َشْوك   اْْلِخَرةِ  ِفي َوُهوَ  الضَّ

“ed-Darî’; yaprağı olmayan kuru diken ağacıdır. Araplar ona ed-Darî’ 
der. Ahirette ise ateşten dikenleri olan bir ağaçtır.”760 

1450- Taberî, Said b. Cubeyr rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet etti: 

ِريعُ   اْلِحَجاَرةُ  الضَّ

“ed-Darî’; taşlardır.”761 

1451- Tirmizî ve Beyhakî, Ebu’d-Derdâ radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

اِر الُجوُع َفَيْعِدُل َما ُهْم ِفيِه ِمَن الَعَذاِب يُْلَقى َعَلى أَْهِل النَّ 
 ْسِمُن َوََل يُْغِني ِمْن ُجوعٍ َفَيْسَتِغيثُوَن َفُيَغاثُوَن ِبَطَعاٍم ِمْن َضِريٍع ََل يُ 

ةٍ َفَيْسَتِغيثُوَن ِبالطََّعاِم َفيُ  َفَيْذُكُروَن أَنَُّهْم َكانُوا  َغاثُوَن ِبَطَعاٍم ِذي ُغصَّ
َراِب َفُيْرَفُع ِإَلْيِهُم يُِجيُزوَن ال َراِب َفَيْسَتِغيثُوَن ِبالشَّ ْنَيا ِبالشَّ َغَصَص ِفي الدُّ

َفِإَذا  ُوُجوِهِهْم َشَوْت ُوُجوَهُهمْ  َفِإَذا َدَنْت ِمنْ  لَحِميُم ِبَكاَلِليِب الَحِديدِ ا
                                                

759 Hasen. Taberî (24/333) İbn Ebî Hâtim Tefsir (19255) Beyhaki el-Ba’s (s.306) 
Fethu’l-Bari (8/700) 

760 Sahih maktu. Taberî Tefsir (24/333) 
761 Hasen maktu. Taberî Tefsir (24/332) 
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َة َجَهنََّم ا ِفي بُطُوِنِهْم َفَيُقولُوَن اْدُعوا َخَزنَ َدَخَلْت بُطُوَنُهْم َقطََّعْت مَ 
َناِت َقالُوا َبَلى َقالُوا َفاْدُعوا َوَما  َفَيُقولُونَ  أََلْم }َتُك َتْأِتيُكْم ُرُسُلُكْم ِبالَبي ِ

}َيا  َن  ِإَلَّ ِفي َضاَلٍل{ َقاَل َفَيُقولُوَن اْدُعوا َماِلكاا َفَيُقولُونَ ُدَعاُء الَكاِفِري
  َماِكثُوَن{ َقاَل اْْلَْعَمُش ُيِجيُبُهْم }ِإنَُّكمْ فَ  ا َربَُّك{ َقاَل َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْينَ 

ْئُت أَنَّ َبْيَن ُدَعاِئِهْم َوَبْيَن ِإَجاَبِة َماِلٍك ِإيَّاُهْم   أَْلَف َعاٍم َقاَل َفَيُقولُونَ نُب ِ
َوتَُنا }َربََّنا َغَلَبْت َعَلْيَنا ِشقْ  ر  ِمْن َرب ُِكْم َفَيُقولُونَ اْدُعوا َربَُّكْم َفاَل أََحَد َخيْ 

ا َضال ِيَن َربََّنا أَْخِرْجَنا ِمْنَها َفِإْن ُعدْ  َفُيِجيُبُهْم َنا َفِإنَّا َظاِلُموَن{ َقاَل َوُكنَّا َقْوما
ِ َخْيرٍ َفِعْنَد ذَ ئُوا ِفيَها َوََل تَُكل ُِموِن{ َقاَل }اْخَس  َوِعْنَد  ِلَك َيِئُسوا ِمْن ُكل 

 ْسَرِة َوالَوْيلِ ِفيِر َوالحَ َذِلَك َيْأُخُذوَن ِفي الزَّ 

“Cehennemlik olanlara azâblarına eşit biçimde açlık verilir de 
doyurulmaları için yardım isterler, kendilerine “Darî” denilen acı ve kuru 
dikenler ikram edilecektir. O dikenler ne besler ne de açlığı giderir. 
(Gaşiye 6-7) sonra yine doyurulmalarını isterler de kendilerine boğazdan 
geçmeyen dikenli yemekler ikram edilir. (Müzzemmil 13) Dünyada boğaza 
duran yiyecekleri içecekle geçirdiklerini hatırlayarak kendilerine içecek 
yardımı yapılmasını isterler de kendilerine demir çengelli kaynar sular 
ikram edilir. Onlar yüzlerine yaklaştığında yüzlerini yakar ve kavurur. 
Karınlarına girdiği zaman karınlarında bulunan her şeyi parçalar. Bu 
arada:  

“Cehennem bekçilerini çağırın” derler. Cehennem bekçileri şöyle 
derler:  

“Elçilerimiz size apaçık delillerle gelmiş değiller miydi?” Onlar da:  

“Evet” diyecekler ve Cehennem bekçileri:  

“Yalvarın bakalım! Allah’tan gelen gerçekleri inkâr edenlerin 
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yalvarması boşunadır.” (Mü’min 50)  Sonra kâfirler:   

“Mâlik’i çağırın” deyip: “Ey Mâlik! Rabbin hükmünü verip işimizi 
bitiriversin böyle yapmaktansa ölüp kül ve kömür olmak iyidir” 
diyecekler. Mâlik de cevap verip şöyle diyecek:  

“Hayır, siz burada ölmeden bu şekilde ebedi kalacaksınız.” (Zuhruf 
77) el-A’meş rahimehullah dedi ki: “Bize bildirdiğine göre kâfirlerin çağırması 
ile Mâlik’in onlara cevap vermesi arasında bin yıl geçecektir.” Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem sözünü şöyle sürdürdü:  

“Sonra kâfirler: “Rabbinize dua edin. Çünkü rabbinizden başka 
rahmeti bol bir kimse yoktur” derler ve şu duayı yaparlar:  

“Ey rabbimiz! Bize kötülüklerimiz üstün geldi de bu yüzden 
yoldan çıkan kimseler olduk. Ey rabbimiz! Bizi bu Cehennem’den çıkar. 
Eğer tekrar işlediğimiz günahlara dönersek o zaman gerçekten 
zâlimlerden olmuş oluruz.” Allah da onlara:  

“Alçaldıkça alçalın, yıkılıp kalın orada. Susun konuşmayın 
benimle” diyecektir.” (Mu’minun 106-108) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle devam etti:  

“Her kurtuluş çaresinden ümitlerini kesecekler. İşte o zaman 
bağrışıp çağrışmaya pişmanlığa ve: “Yazıklar olsun bize” demeye 
başlayacaklardır.”762 

1452- İbn Cerir et-Taberî, Sifatu’n-Nar’da İbn Ebi'd-Dunyâ, Hâkim ve 
Beyhakî, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan: “Boğazı tıkayan bir yiyecek” 
(Muzzemmil 13) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 َيْخُرجُ  َوََل  َيْدُخُل  َفاَل  ْلِق ِباْلحَ  َيْأُخذُ  َشْوك  

“Boğaza takılan, ne yutulabilen, ne de çıkarılabilen diken 

                                                

762 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebî Şeybe (7/49) Tirmizî (2586) Sa’lebî el-
Keşfu ve’l-Beyan (8/345) Taberî Tefsir (17/123) Fesevi Meşyeha (151) İbn Mende 
Emali (302) Dineveri el-Mucalese (846) Beyhakî el-Ba’s (1127) 
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kastedilmektedir.”763 

1453- Hâkim, sahih kaydıyla, Mucahid rahimehullah yoluyla İbn Abbas 
radiyallahu anhum’dan “Boğazı tıkayan bir yiyecek” (Muzzemmil 13) ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

قُّومِ  َشَجَرةُ   الزَّ

“Kastedilen zakkum ağacıdır.”764 

1458- İbn Ebî Hâtim, İbn Ebi Talha yoluyla İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan “Susamış develerin içişi gibi içeceksiniz” (Vakıa 55) ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

ِبلِ  ُشْرَب   اْلِعَطاِش  اْْلِ

“Susamış deve gibi içerler.”765 

1459- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’ın “Kendisine irinli su 
içirilecektir” (İbrahim 16) ayeti hakkında şöyle demiştir: 

م الَقْيح َيْعِني  والدَّ

“Kusmuk ve kan kastedilmektedir.”766 

1461- Beyhakî, el-Hasen el-Basrî rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

                                                

763 Hasen mevkuf. Taberî (23/384) İbn Ebi’d-Dunya Sifatu’n-Nar (83) Hâkim 
(2/549) Beyhaki el-Ba’s (1131) 

764 Sahih mevkuf. Hâkim (4/636) Taberî Tefsir (23/384) 
765 Hasen mevkuf. Taberî Tefsir (22/343) Belazuri Ensabu’l-Eşraf (255) Beyhaki 

el-Ba’s (1132) 
766 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.410) Beyhakî el-Ba’s (113) 
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ْيءِ  َتُقولُ  اْلَعَرُب  َكاَنِت  هُ  اْنَتَهى ِإَذا ِللشَّ  أََحرَّ  َشْيء   َيُكونَ  ََل  َحتَّى َحرُّ
هُ  أََنى َقدْ  ِمْنهُ  ُ  َفَقاَل  َحرُّ ُ  أَْوَقدَ  َيُقولُ { آِنَيةٍ  َعْينٍ  ِمنْ }َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ  َعَلْيِهمْ  اَّللَّ

َها َفأََنى ُخِلَقْت  ُمْنذُ  َجَهنَّمَ   َحرُّ

“Araplar bir şeyin en sıcak seviyeye gelmesine “enâ” derler. Allah Azze 
ve Celle: “Son derece sıcak bir çeşmeden içirilirler” (Gaşiye 5) 
buyurmuştur. Allah onlar için cehennemi yarattığı günden beri yakmaktadır ve 
en sıcak seviyeye gelmiştir.”767 

1468- Hennad, Mugis b. Semmî rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ُجلِ  ِجيءَ  ِإَذا  َفُيْؤَتى َقاَل  نُْتِحَفَك  َحتَّى اْنَتِظرْ  ِقيَل  النَّارِ  ِإَلى ِبالرَّ
 َعَلى اللَّْحمَ  َنَثَرِت  ِفيهِ  ِمنْ  أَْدَناَها ِإَذا َواْْلََساِودِ  اْْلََفاِعي ُسم ِ  ِمنْ  ِبَكْأٍس 
 ِحَدةٍ  َعَلى َواْلَعْظمَ  ِحَدةٍ 

“Kişi cehenneme getirildiği zaman ona: “Sana hediyeni verinceye kadar 
bekle” denilir. Sonra ona içinde yılanların ve akreplerin zehirleri bulunan bir 
bardak getirilir. Onu ağzına yaklaştırdığı zaman etinden bir parça ve 
kemiğinden bir parça dökülür.”768  

1469- İbn Ebî Hâtim ve Ebu Nuaym, Said b. Cubeyr rahimehullah’tan 
şöyle dediğini rivayet ettiler: 

قُّومِ  ِبَشَجَرةِ  اْسَتَغاثُوا النَّارِ  أَْهُل  َجاعَ  ِإَذا  َفاْخَتَلَسْت  ِمْنَها َفأََكُلوا الزَّ

                                                

767 Hasen maktu. Tefsiru Mucahid (s.724) Beyhakî el-Ba’s (1136) 
768 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebî Şeybe (7/49) Hennad Zühd (262) Ebû 

Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/68) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (88) 
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ا ِإنَّ  َفَلوْ  ُوُجوِهِهمْ  ُجُلودُ   ثُمَّ  ِفيَها ُوُجوَهُهمْ  َلَعَرَف  َيْعِرُفُهمْ  ِبِهمْ  َيُمرُّ  َمارًّ
 َقدِ  الَِّذي َوُهوَ  َكاْلُمْهلٍ  ِبَماءٍ  فيغاثون َفَيْسَتِغيثُونَ  اْلَعَطُش  َعَلْيِهمْ  يَُصبُّ 
هُ  اْنَتَهى هِ  ِمنْ  اْشَتَوى أَْفَواِهِهمِ  ِمنْ  أَْدَنْوهُ  َفِإَذا َحرُّ  الَِّتي ُوُجوِهِهمُ  لُُحومُ  َحر ِ
 أَْمَعاُؤُهمْ  َتِسيُل  َفَيْمُشونَ  بُطُوِنِهمْ  ِفي َما َويُْصَهرُ  اْلُجُلودُ  َعْنَها َسَقَطْت  َقدْ 

 َعَلى وٍ ُعْض  ُكل   َفَيْسُقطُ  َحِديدٍ  ِمنْ  ِبَمَقاِمعَ  يُْضَربُونَ  ثُمَّ  ُجُلوُدُهمْ  َوَتَتَساَقطُ 
 ِبالثُُّبورِ  َيْدُعونَ  ِحَياِلهِ 

“Cehennem ehli acıktıkları zaman zakkum ağacından imdat dilerler. 
Ondan yerler de, yüzlerinin derilerini söküp alır. Şayet onlara kendilerini 
tanıyan birisi uğramış olsaydı, zakkum ağacındaki yüzlerini tanırdı. Sonra 
üzerlerine susuzluk serpilir de yardım dilerler ve onlara kaynar su ikram edilir. 
Ağızlarına yaklaştırdıkları zaman, sıcaklığının şiddetinden daha önce derileri 
dökülmüş olan yüzlerinin etleri kavrulur. Karınlarındakiler erir. Yürürlerken 
bağırsakları akıp derileri dökülür. Sonra onlara demirden topuzlarla vurulur ve 
her bir uzvu önüne düşer. Yok olmayı isterler.”769 

  

                                                

769 Hasen maktu. Taberî Tefsir (15/251, 16/497) İbn Ebî Hâtim Tefsir (13824, 
18202) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/285) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (68) 
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Cehennemin Akrepleri ve Sinekleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 يُْفِسُدونَ  َكانُوا ِبَما اْلَعَذاِب  َفْوَق  َعَذاباا ِزْدَناُهمْ 

“İşte onlara, yapmakta oldukları bozgunculuklar sebebiyle, azapları 
üstüne azap ekleyeceğiz.” (Nahl 88) 

ُقونَ   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبهِ  َبِخُلوا َما َسُيَطوَّ

“Kıyamet günü cimrilik ettikleri şey boyunlarına dolanacaktır.” (Al-i 
İmran 180) 

1470- Said b. Mansur, Hennad, Firyabî, Abdurrazzak, İbn Cerir, İbn Ebî 
Hâtim, Taberânî, sahih kaydıyla Hâkim, Ebû Ya'lâ ve Beyhakî, İbn Mes’ud 
radiyallahu anh’ın, “Azapları üstüne azap ekleyeceğiz” (Nahl 88) ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

َوالِ  َكالنَّْخلِ  اَهاأَْدنَ  َعَقاِرَب  ِزيُدوا  الط ِ

“Azaplarına dişleri uzun hurma ağaçları gibi olan akrepler eklenir.”770 

1471- Hennad ve İbn Ebî Hâtim, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den “Onun 
ateşteki azabını bir kat daha artır!” (Sad 61) ayeti hakkında şöyle dediğini 
rivayet ettiler: 

 َوأََفاِعي َحيَّات  

                                                

770 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebî Şeybe (7/51) Hennad 
Zühd (260) Esed b. Musa Zühd (26) Ebû Ya'lâ (5/65) Hâkim (2/387, 4/635) Taberî 
Tefsir (14/330) İbn Ebî Hâtim Tefsir (12627) Taberânî (9/226) İbn Ebi'd-Dunyâ 
Sifatu’n-Nar (93) Beyhakî el-Ba’s (1141) 
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“Yılanlar ve engerek yılanları kastedilmektedir.”771 

1473- İbnu’l-Mubarek, İbn Ebi'd-Dunyâ ve Beyhakî, Mucahid 
rahimehullah yoluyla Yezid b. Şecere radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet ettiler: 

 َكالنَّْخلِ  َوَحيَّات   َهَوام   ِفيهِ  اْلَبْحرِ  ِحلِ َكَسا َساِحالا  ِلَجَهنَّمَ  َوِإنَّ 
َف  أَنْ  َجَهنَّمَ  أَْهُل  اْسَتَغاَث  َفِإَذا َكاْلِبَغالِ  َوَعَقاِرب    اْخُرُجوا ِقيَل  َعْنُهمْ  ُيَخفَّ

اِحلِ  ِإَلى ُ  َشاءَ  َوَما َوُوُجوِهِهمْ  ِبِشَفاِهِهمْ  اْلَهَوامُّ  َفَيْأُخذُ  َفَيْخُرُجونَ  السَّ  اَّللَّ
ا َفَيْسَتِغيثُونَ  َفَيْكِشُفُهمْ   َفَيَحكُّ  اْلَجَرَب  َعَلْيِهمُ  َويَُسل ِطُ  النَّارِ  ِإَلى ِمْنَها ِفَرارا

 َهَذا؟ يُْؤِذيَك  َهْل  ُفاَلنُ  َيا أََحُدُهمْ  َفَيُقولُ  اْلَعْظمُ  َيْبُدوَ  َحتَّى ِجْلَدهُ  َواِحد  
 اْلُمْؤِمِنينَ  ِذيتُؤْ  ُكْنَت  ِبَما َذِلَك  َفَيُقولُ  َنَعمْ : َفَيُقولُ 

“Muhakkak ki cehennemde deniz sahili gibi bir sahil vardır. Onda 
haşereler, hurma ağaçları gibi yılanlar, katırlar gibi akrepler vardır. Cehennem 
halkı azabın kendilerinden hafifletilmesi için yardım istediklerinde onlara: 

“Sahile çıkın” denilir. Çıktıklarında haşereler ağızlarından, yüzlerinden 
Allah’ın dilediği yerlerinden yakalar ve oradan uzaklaştırırlar. Oradan 
kurtulmak için ateşe sığınırlar ve üzerlerine uyuz musallat edilir. Onlardan biri 
derisini sıyırıp da kemikleri görününceye kadar kaşınır. Onlardan biri diğerine: 

“Ey falan! Bu seni rahatsız ediyor mu?” dediğinde diğeri: “Evet” der. O 
da der ki: “Mü’minlere eziyet ettiğin için bu azaba uğradın.”772 

                                                

771 Muslim'in şartına göre sahih. Taberî Tefsir (10/179) Taberanî (9/226) İbn Ebî 
Hâtim Tefsir (18370) 

772 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hâkim (3/564) Abdurrazzak 
(5/256) İbn Ebî Şeybe (4/207) Hennad Zühd (161) İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd (330) 
İbnu’l-Mubarek Cihad (22) Taberî Tefsir (23/110) Taberânî (22/246) Abd b. Humeyd 
(440) Said b. Mansur (2564) İbn Kani Mu’cem (1/160) el-Hilaiyyat (33) Beyhakî el-
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1476- Ebû Ya'lâ, ceyyid isnad ile Enes radiyallahu anh’den rivayet 
ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

َباُب   النَّْحَل  ِإَلَّ  النَّارِ  ِفي ُكلُّهُ  الذُّ

“Arılar dışında bütün sinekler cehennemdedir.”773 

1477- Taberânî aynısını İbn Abbas774, İbn Ömer775 ve İbn Mes’ud776 
radiyallahu anhum’den ceyyid isnadlar ile rivayet etmiştir. 

Güneş ve Ayın Cehenneme Atılması 

1479- Tayalisî, Ebû Ya'lâ, el-Azamet’te Ebu’ş-Şeyh zayıf isnadla Enes 
radıyallahu anh’den rivayet ediyorlar: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurmuştur:  

ْمَس َواْلَقَمَر َثْوَراِن َعِقيَرانِ   ِفي النَّارِ  ِإنَّ الشَّ

“Güneş ve ay kıyamet günü cehennemde boğazlanan iki 
öküzdürler.”777 

1480- Beyhakî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 

                                                

Ba’s (1143) İbn Asakir Tarih (65/230) el-Elbani Sahihu’t-Tergib (3677) 
773 Hasen. Ebû Ya'lâ (7/230) Deylemi (4152) 
774 Sahih. Taberânî (11/65) Ebu Nuaym Ahbaru İsbehan (1003) 
775 Buhârî'nin şartına göre sahih. Taberânî Evsat (2/160, 4/11) Abdurrazzak 

(5/213, 7/230) Taberânî (12/398, 419) Ebu’ş-Şeyh Tabakat (3/324) 
776 Hasen ligayrihi. Taberânî (10/207) 
777 Sahih ligayrihi. Tayalisi (2217) Tahavi Şethu Muşkili’l-Asar (184) Ebu Ya’la 

(7/148) Ebu’ş-Şeyh Azamet (4/1159) Ebu Bekr eş-Şafii Fevaidu’l-Muntekat (el yazma 
no:130) Abdulgani el-Makdisi Zikru’n-Nar (79) İsnadında Yezid er-Rakaşi zayıftır. 
Enes radıyallahu anh’den rivayetinde Yezid er-Rakaşi’ye; Abdulgani el-Makdisi’nin 
rivayetinde Katade mutabaat etmiştir. Bu isnadda Rişdeyn b. Sad zayıftır. Ebu Bekr 
eş-Şafii’nin Fevaidu’l-Muntekat’ında ise Sabit el-Bunani mutabaat etmiştir. Bu isnadda 
da Rişdeyn b. Sad vardır. Ebu Hureyre radiyallahu anh hadisiyle birlikte sahih ligayrihi 
mertebesine çıkar. 
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aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َراِن ِفي النَّ  ْمُس َواْلَقَمُر َثْوَراِن ُمَكوَّ  اِر َيْوَم اْلِقَياَمةِ الشَّ

“Güneş ve ay kıyamet gününde cehennemde yuvarlanmış iki 
öküzdürler.” El-Hasen (el-Basrî) rahimehullah dedi ki:  

“O ikisinin suçu nedir?” Ebu Seleme rahimehullah dedi ki: “Ben sana 
ancak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisini söylüyorum.” Bunun 
üzerine el-Hasen rahimehullah sustu.”778 

Cehennemin Tabakaları 

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: 

 ٍ ا َدَرَجات   َوِلُكل   َعِمُلوا ِممَّ

“Herkes için yaptıklarına göre dereceler vardır” (En’âm 132) 

Aşağı doğru olan tabakalara dereke, yukarı doğru olanlarına derece 
denilir. 

1484- İbnu’l-Mubarek, İbn Mes’ud radıyallahu anh’den: “Muhakkak ki 
münafıklar ateşin en alt tabakasındadırlar.” (Nisa 145) ayeti hakkında şöyle 
dediğini rivayet etti: 

 النَّارِ  ِفي َعَلْيِهمْ  َمْقَفَلةٍ  َحِديدٍ  ِمنْ  َتَواِبيَت  ِفي اْلُمَناِفِقينَ  ِإنَّ 

“Münafıklar üzerlerine kilitli tabutlar içinde cehenneme atılırlar.”779  

                                                

778 Sahih. Buhari (3200) Abdulhak el-İşbilî el-Ahkâmu’l-Kubra (4/170) Bezzar 
(15/243) Temmam Fevaid (1534) Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (183) İbnu’l-Cevzi 
Meşyeha (s.168) Ebu’l-Abbas el-Asam Musannefat (364) Ebu’l-Fadl Salih b. Ahmed, 
Mesail (2/68) el-Elbani es-Sahiha (124) el-Elbani Sahihu’l-Cami (1643) 

779 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebi Şeybe (7/49) Hennad 



483 

 

Kâfirin Cehennemde Büyüklüğü ve Cildinin Kalınlığı 

1486- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

اِكِب اْلُمْسِرعِ  ِكَبِي اْلَكاِفِر ِفي النَّاِر َمِسيَرُة َثاَلَثِة أَيَّامٍ َما َبْيَن َمنْ   ِللرَّ

“Cehennemde kâfirin iki omuzunun arası hızlı giden binekli 

kimsenin üç günlük yolu kadardır”780 

Beyhakî bunu “beş günlük yol” lafzı ile rivayet etmiştir.781 

1487- Muslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet ediyor: 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

 ِمْثُل أُُحٍد َوِغَلُظ ِجْلِدِه َمِسيَرُة َثاَلٍث  أَْو َناُب اْلَكاِفرِ  ِضْرُس اْلَكاِفرِ 

“Kâfirin avurt dişi yahut kâfirin azı dişi Uhud dağı kadar, cildinin 

kalınlığı da üç gecelik yol mesabesinde olacaktır.”782 

1488- Tirmizî ve Beyhakî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ارِ  اْثَناِن َوأَْرَبُعونَ  ِإنَّ ِغَلَظ ِجْلِد اْلَكاِفرِ  ا ِبِذَراِع اْلَجبَّ َوِضْرَسُه  ِذَراعا
 ِمْثُل أُُحٍد َوِإنَّ َمْجِلَسُه ِمْن َجَهنََّم َكَما َبْيَن َمكََّة َوالَمِديَنةِ 

“Muhakkak ki kâfirin derisi el-Cebbar’ın zira’ı ile kırk iki zira 

                                                

Zuhd (223) İbnu’l-Mubarek Zühd (300) Taberî Tefsir (7/620) İbn Ebî Hâtim Tefsir 
(6153) Taberânî (9/208) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (104) 

780 Sahih Buhârî (6551) Muslim (2852) 
781 Sahih. Beyhakî el-Ba’s (1144) Abdulgani el-Makdisi Zikru’n-Nar (62) 
782 Sahih Muslim (2851) 
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boyunda kalınlaştırılır, dişi de uhud dağı gibi olur. Cehennemde 
oturacağı yer de Mekke ve Medine arası kadardır.”783 

1489- Ahmed, Tirmizî, sahih kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, Ebu Hureyre 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َوَمْقَعُدهُ  الَبْيَضاءِ  ِمْثُل  َوَفِخُذهُ  أُُحدٍ  ِمْثُل  الِقَياَمةِ  َيْومَ  الَكاِفرِ  ِضْرُس 
َبَذةِ  ِمْثُل  َثاَلٍث  َمِسيَرةُ  النَّارِ  ِمنَ   الرَّ

“Kıyamet günü kâfirin azı dişi Uhud dağı gibi olur. Uylukları dağ 
gibidir. Ateşte oturacağı yer Medine ile Rebeze arası gibi, üç günlük 
mesafe kadardır.”784 

1494- Ahmed, Hâkim ve Beyhakî, Mucahid rahimehullah’ın şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

 َواَّللَِّ  أََجْل  َقاَل  ََل  ُقْلُت  َجَهنََّم؟ َسَعةُ  َما أََتْدِري َعبَّاٍس  اْبنُ  ِلي َقاَل 
ا َسْبِعينَ  َمِسيَرةَ  َعاِتِقهِ  َوَبْينَ  أََحِدِهمْ  أُُذنِ  َشْحَمةِ  َبْينَ  أَنَّ  َتْدِري َما  َخِريفا

مِ  اْلَقْيحِ  أَْوِدَيةَ  ِفيَها َتْجِري ؟ َلهُ  ُقْلُت  َوالدَّ  أَْوِدَية   َبْل  ََل  َقاَل  أَْنَهار 

“İbn Abbas radiyallahu anhuma bana dedi ki: “Cehennem’in ne kadar 
geniş olduğunu biliyor musun?” Ben: “Hayır” dedim. Dedi ki: 

“Evet, Allah’a yemin olsun bilmiyorsun. Muhakkak ki onlardan birinin 
kulak memesi ile omuzunun arası yetmiş yıllık mesafedir. Oradan kusmuk ve 

                                                

783 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih.  Tirmizî (2577) İbn Mende er-
Reddu Alel-Cehmiyye (35) İbn Hibbân (16/531) Hâkim (4/637) Ahmed (2/328, 334) 
Abdullah b. Ahmed es-Sunne (1193) Taberânî Evsat (8/94) İbn Ebi Asım es-Sunne 
(610) Beyhakî el-Esma ve’s-Sifat (743) 

784 Hasen. Tirmizî (2578) Ahmed (2/328) Hâkim (4/638) İbn Bişran Emali (110) 
Abdulgani el-Makdisi Zikru’n-Nar (63) el-Elbani es-Sahiha (1105) 
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kan vadileri akar.” Dedim ki: 

“Cehennemin nehirleri var mıdır?” Dedi ki: “Hayır, vadileri vardır.”785 

1495- Ahmed ve Hennad, Zeyd b. Erkam radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: 

ُجَل  ِإنَّ  ْرُس  َيُكونَ  َحتَّى ِللنَّارِ  َلَيْعظُمُ  النَّارِ  أَْهلِ  ِمنْ  الرَّ  ِمنْ  الض ِ
 َكأُُحدٍ  أَْضَراِسهِ 

“Muhakkak ki cehennem ehlinden biri ateş için öyle büyütülür ki azı 
dişlerinden biri Uhud dağı kadar olur.”786 

1498- İbnu’l-Mubarek, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 ِمْنُهمْ  ِلَتْمَتِلئَ  يَُعظَُّمونَ  أُُحدٍ  ِمنْ  أَْعَظمُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَكاِفرِ  ِضْرُس 
 اْلَعَذاَب  َوْلَيُذوُقوا

“Kıyamet gününde cehennemin onlarla doldurulup azabı tatmaları için 
kâfirin azı dişi uhuddan daha büyük hale getirilir.”787 

1499- Taberânî, sahih isnadla İbn Mes’ud radiyallahu anh’den şöyle 
dediğini rivayet etti: 

                                                

785 Sahih. Hâkim (2/277, 473) Ahmed (6/116) Tirmizî (3241) İbnu’l-Mubarek Zühd 
(298) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (8/183) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (18) Beyhakî 
el-Ba’s (1154) el-Elbani es-Sahiha (561) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (1633) 

786 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (4/366) Hennad Zühd (298) el-Elbani 
es-Sahiha (1601) 

787 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbnu’l-Mubarek ez-Zuhd (303) 
Begavi Şerhu’s-Sunne (4413) 
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ُب  ََل  َغْيُرهُ  ِإَلهَ  ََل  َوالَِّذي ا ِديَنار   َمسُّ َفيَ  بْكِنزُ  رجل يَُعذ ِ  َوََل  ِديَنارا
ا ِدْرَهم   عُ  َوَلِكنْ  ِدْرَهما  جسده على ِدْرَهمٍ  ُكلُّ  يُوَضعَ  َحتَّى ِجْلَدهُ  يَُوس ِ
 ِحَدِتهِ  َعَلى ِديَنارٍ  َوُكلُّ 

“Kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki kişi kenz ile azap 
edilmeyecek. Dînâr dînâra ve dirhem dirheme dokunmayacak. Fakat onun 
derisi genişletilip kızgın halde onun bedenine her bir dînâr ve dirhem 
konacak.“788 

Cehennemliklerin Derilerinin Yenilenmesi 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ْلَناُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  َنِضَجْت  ُكلََّما ا َبدَّ  اْلَعَذاَب  ُقواِلَيُذو َغْيَرَها ُجُلودا

“Derileri her piştiğinde azabı tatmaları için onları ondan başka 
derilerle değiştireceğiz.” (Nisa 56) 

 َغِليظ   َعَذاب   َوَراِئهِ  َوِمنْ  ِبَمي ٍِت  ُهوَ  َوَما َمَكانٍ  ُكل ِ  ِمنْ  اْلَمْوُت  َوَيْأِتيهِ 

“Ve ona her yandan ölüm gelecek, oysa o ölecek değildir. Bundan 
ötede şiddetli bir azap da vardır” (İbrahim 17) 

1506- Beyhakî, el-Hasen el-Basrî rahimehullah’tan, Nisa 56. Ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

ةٍ  أَْلَف  َسْبِعينَ  َيْومٍ  ُكلَّ  النَّارُ  َتْأُكُلُهمُ   ُعوُدوا َلُهمْ  يَل قِ  أََكَلْتُهمْ  ُكلََّما َمرَّ
 َكانُوا َكَما َفَيُعوُدونَ 

                                                

788 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberânî (9/150) İbn Ebî Şeybe 
(2/427) İbnu’l-A’rabi Mu’cem (2157) Taberî Tefsir (11/439) Ebu’l-Leys es-Semerkandî 
Bahru’l-Ulum (2/55) İbn Abdilberr el-İstizkar (12685) el-Elbani ed-Daife (14/523) 
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“Ateş onları her gün yetmiş bin kez yer. Her yediğinde onlara: “Eski 
halinize dönün” denilir ve önceki hallerine dönerler.”789 

1508- Ebu Nuaym, İbrahim et-Teymî rahimehullah’ın “Ve ona her 
yandan ölüm gelecek, oysa o ölecek değildir” (İbrahim 17) ayeti hakkında 
şöyle dediğini rivayet etti: 

 َشْعَرةٍ  ُكل ِ  َمْوِضعِ  ِمنْ  َحتَّى

“Ölüm ona her kıl dibinden gelir.”790 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َكاِلُحونَ  ِفيَها َوُهمْ  النَّارُ  ُوُجوَهُهمُ  َتْلَفحُ 

“Ateş yüzlerini yakar; orada somurtup kalırlar.” (Mu’minun 104) 

اَحة    ِلْلَبَشرِ  َلوَّ

“İnsan derisini kavurandır.” (Muddessir 29) 

1510- Hennad, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den “Orada somurtup 
kalırlar” (Mu’minun 104) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti:  

 ِشَفاُهُهمْ  َوَتَقلََّصْت  أَْسَنانُُهمْ  َبَدْت  َوَقدْ  ِبالنَّارِ  اْلَمِشيطِ  ْأِس الرَّ  ُكُلوحُ 

“Ateşin yalamasıyla dudakları büzülüp çekilir, dişleri de açıkta kalır.”791 

                                                

789 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Esed b. Musa Zühd (37) İbnu’l-
Mubarek Zühd (329) Hilal el-Haffar Cüz (21) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (116, 262) 
Beyhakî el-Ba’s (1159) Zehebi Mucemu’ş-Şuyuhi’l-Kebir (1/343) Abdulgani el-Makdisi 
Ahbaru Hasen el-Basri (38) 

790 Sahih maktu. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/212) 
791 Muslim'in şartına göre sahih. Sufyan es-Sevrî Tefsir (705) Abdurrazzak Tefsir 

(1990) İbn Ebî Şeybe (7/58) İbnu’l-Mubarek Zühd (291) Hennad Zühd (303, 304) 
Taberî (17/116) Taberânî (9/229) Hâkim (2/429) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (114) 
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1514- Hennad, Ebu Rezin rahimehullah’tan: “İnsan derisini 
kavurandır” (Muddessir 29) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

َرْت  ْت  َحتَّى أَْلَوانُُهمْ  ُغي ِ  اْسَودَّ

“Karartana kadar renklerini değiştirir.”792 

Cehennemliklerin Ağlamaları ve Sızlanmaları 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا َوْلَيْبُكوا َقِليالا  َفْلَيْضَحُكوا   َكِثيرا

“Az gülsünler çok ağlasınlar.” (Tevbe 82) 

 َوَشِهيق   َزِفير   ِفيَها َلُهمْ 

“Onlar orada yüksek hırıltılarla ve inleyerek solurlar.” (Hud 106) 

 َيْسَمُعونَ  ََل  ِفيَها َوُهمْ  َزِفير   ِفيَها َلُهمْ 

“Orada onlara inlemek düşer. Yine onlar orada duymazlar” (Enbiya 
100) 

ا َمَكاناا ِمْنَها اأُْلُقو َوِإَذا قا ِنينَ  َضي ِ ا ُهَناِلَك  َدَعْوا ُمَقرَّ  َتْدُعوا ََل  * ثُُبورا
ا اْلَيْومَ  ا ثُُبورا ا َواْدُعوا َواِحدا ا ثُُبورا  َكِثيرا

“Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları 

                                                

Beyhakî el-Ba’s (1086) 
792 Muslim'in şartına göre sahih. Hennad Zühd (305) 



489 

 

zaman, oracıkta yok oluvermeyi isterler. Bugün bir defa yok olmayı 
istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin!” (Furkan 13, 14) 

 أَوْ  اْلَماءِ  ِمنَ  َعَلْيَنا أَِفيُضوا أَنْ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحاَب  النَّارِ  أَْصَحاُب  َوَناَدى
ا ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ  اَّللَّ

“Cehennemlikler cennetliklere: “Bize biraz su ya da Allah’ın size 
verdiği rızıktan aktarın!” diye nida ederler.” (A’raf 50) 

ْف  َربَُّكمْ  اْدُعوا َجَهنَّمَ  ِلَخَزَنةِ  النَّارِ  ِفي الَِّذينَ  َوَقاَل  ا َعنَّا يَُخف ِ  ِمنَ  َيْوما
 اْلَعَذاِب 

“Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine: “Rabbinize dua edin, 
bizden, bir gün olsun azabı hafifletsin!” diyecekler.” (Mu’min 49) 

 َربَُّك  َعَلْيَنا ِلَيْقِض  َياَماِلُك  َوَناَدْوا

“Ey Malik! Rabbin hakkımızda hüküm versin” diye seslendiler.” 
(Zuhruf 77) 

 ِشْقَوتَُنا َعَلْيَنا َغَلَبْت  َربََّنا َقالُوا

“Derler ki: “Rabbimiz! Bahtsızlığımız bizi alt etti.” (Mu’minun 106) 

1515- İbn Ebî Hâtim, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan “Az gülsünler, 
çok ağlasınlar” (Tevbe 82) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

ْنَيا  ِإَلى اُرواَوَص  اْنَقَطَعْت  َفِإَذا َشاُءوا َما ِفيَها َفْلَيْضَحُكوا َقِليل   الدُّ
ا َعْنُهمْ  َيْنَقِطعُ  ََل  بَُكاءٍ  ِفي اْسَتْأَنُفوا َتَعاَلى اَّللَِّ   أََبدا
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“Dünya azdır. Orada diledikleri kadar gülsünler. Dünya bittiği zaman 
Allah Teâlâ’ya dönecekler, sonu gelmeyecek şekilde ağlamaya 
başlayacaklar.”793 

1517- Hâkim sahih kaydıyla Abdullah b. Kays (Ebu Musa el-Eşari) 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet etti:  

ُفُن ِفي ُدُموِعِهْم  ِإنَّ أَْهَل النَّاِر َلَيْبُكوَن ِفي النَّاِر َحتَّى َلْو أُْجِرَيِت السُّ
مَ َيبْ َلَجَرْت َوِإنَُّهْم لَ   ُكوَن الدَّ

“Muhakkak ki cehennemlikler cehennemde öyle ağlarlar ki şayet 
onların gözyaşlarında gemi yüzdürülse yüzerdi. Şüphesiz onlar kan 
ağlarlar.”794 

1520- İbn Cerir ve İbn Ebî Hâtim, İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan: 
“Cehennemlikler cennetliklere: “Bize biraz su ya da Allah’ın size verdiği 
rızıktan aktarın!” diye nida ederler.” (A’raf 50) ayeti hakkında şöyle dediğini 
rivayet ettiler: 

ُجُل  يَُناِدي  اْلَماءِ  ِمنَ  َعَليَّ  أَِفْض  اْحَتَرْقُت  َقدِ  َفَيُقولُ  أََباهُ  أَوْ  أََخاهُ  الرَّ
َمُهَما اَّللََّ  ِإنَّ } َفَيُقولُونَ  ِجيُبوُهمْ أَ  َلُهمْ  َفُيَقالُ   {اْلَكاِفِرينَ  َعَلى َحرَّ

“Kişi kardeşine seslenip: “Ey kardeşim, bana yardım et, ben yandım, 
bana su ver” der. Bu kişinin kardeşine:  

“Ona cevap ver” denilince:  

                                                

793 Muslim'in şartına göre sahih. Esed b. Musa Zühd (1) İbn Ebî Hâtim Tefsir 
(10506) Ali b. Ebi Talha Sahife (s.69)  

794 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(1/261) Hâkim (4/648) İbn Ebî Şeybe (7/50) el-Elbani es-Sahiha (1679) 
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“Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır” der.”795 

1522- İbn Cerir ve Beyhakî, İbn Ebi Talha rahimehullah yoluyla İbn 
Abbas radiyallahu anhuma’nın “Onlar orada yüksek hırıltılarla ve inleyerek 
solurlar.” (Hud 106) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 ِعيف  َض  َصْوت   َوَشِهيق   َشِديد   َصْوت   َزِفير  

“Zefîr” şiddetli ses demektir. “şehîk” ise zayıf ses demektir.”796 

1526- Ebû Ya'lâ ve Bezzar, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َس  ثُمَّ  ِزيُدونَ يَ  أَوْ  أَْلٍف  ِمائَةُ  اْلَمْسِجدِ  َهَذا ِفي َكانَ  َلوْ   ِمنْ  َرُجل   َتَنفَّ
 ِفيهِ  ِبَمنْ  اْلَمْسِجدَ  ْلَْحَرَق  َنَفُسهُ  َفأََصاَبُهمْ  النَّارِ  أَْهلِ 

“Şayet şu mescidde yüz bin kişi veya daha fazlası olsa, aralarında 
da cehennem halkından bir adam olup üflese, nefesinin değdiği yerlerde 
muhakkak ki mescidi ve içindekileri yakardı.”797 

1527- İbn Ebi'd-Dunyâ, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini 
rivayet etti: 

ْنَيا ِإَلى أُْخِرجَ  النَّارِ  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجالا  أَنَّ  َلوْ  ْنَيا أَْهُل  َلَماَت  الدُّ  ِمنْ  الدُّ

                                                

795 Buhârî'nin şartına göre sahih. Sufyan es-Sevrî Tefsir (288) Hennad Zühd 
(288) Taberî Tefsir (10/236) İbn Ebî Hâtim Tefsir (8532, 8538) İbn Ebi Şeybe (7/135) 
Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (10/237) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (235-36) 

796 Hasen. Taberî Tefsir (12/577) İbn Ebî Hâtim Tefsir (11224, 11226) Beyhakî el-
Ba’s (1178) 

797 Muslim'in şartına göre sahih. Ebu Mansur eş-Şeybani Hadisu Yahya b. Main 
(8) Bezzar (Keşfu’l-Estar 3499) Ebû Ya'lâ (12/22) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/307) 
İbn Ebi’d-Dunya Sifatu’n-Nar (146) Beyhakî el-Ba’s ve’-n-Nuşur (603) Deylemi (5031) 
el-Elbani es-Sahiha (2509) 
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 ِريِحهِ  َوَنْتنِ  َمْنَظِرهِ  َوْحَشةِ 

“Cehennemliklerden biri dünyaya çıksa muhakkak ki dünyadakiler 
gördükleri manzaranın ürkütücülüğünden ve kokusunun çirkinliğinden dolayı 
ölürlerdi.”798 

1529- İbn Ebî Hâtim, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan “Onun dar bir 
yerine atıldıkları zaman” (Furkan 13) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ج ِ  ِمْثُل  ْمحِ  ِفي الزُّ  الرُّ

“Mızrağın ucundaki temren gibi dar bir yere atılırlar.”799 

1531- Hennad, Taberânî, sahih kaydıyla İbn Ebî Hâtim, Beyhakî ve 
Zevaidu’z-Zuhd’de Abdullah b. Ahmed, Abdullah b. Amr radiyallahu 
anhuma’nın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 َعْنُهمْ  َفَخلَّى َقاَل { َربَُّك  َعَلْينَا ِلَيْقِض  َماِلُك  يَا} نَاَدْوا النَّارِ  أَْهَل  ِإنَّ 
ا أَْرَبِعينَ   َفِإنْ  ِمْنَها أَْخِرْجنَا َربََّنا} َفَقالُوا{ َماِكثُونَ  ِإنَُّكمْ } أََجاَبُهمْ  ثُمَّ  َعاما
ْنَيا ِمْثَل  َعْنُهمْ  َفَخلَّى َقاَل { ظَاِلُمونَ  َفِإنَّا اُعْدنَ   ِفيَها اْخَسئُوا} أََجاَبُهمُ  ثُمَّ  الدُّ
ِفيرُ  ِإَلَّ  َكانَ  ِإنْ  ِبَكِلَمةٍ  َذِلَك  َبْعدَ  اْلَقْومُ  َيْنُبُس  َفَلمْ  َقاَل { تَُكل ُِمونِ  َوََل   الزَّ

ِهيُق   َوالشَّ

“Cehennemlikler şöyle seslenirler: “Ey Malik! Rabbin hakkımızda 
hüküm versin.” (Zuhruf 77) Kırk yıl onlara cevap verilmez, sonra: “Muhakkak 

                                                

798 Hasen mevkuf. İbn Ebi'd-Dunyâ er-Rikkat ve’l-Bukâ (104) İbn Ebi'd-Dunyâ 
Sifatu’n-Nar (122) 

799 Hasen mevkuf. İbn Ebî Hâtim Tefsir (15007) 



493 

 

ki sizler böyle kalacaksınız” (Zuhruf 77) diye cevap verilir. Derler ki: 

“Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bundan sonra bir daha 
dönersek şüphesiz biz zalim kimseleriz.” (Mu’minun 107) Onlar dünyada 
kaldıkları süre kadar bekletilip cevap verilmez. Sonra: 

“Yıkılın içine, konuşmayın” (Mu’minun 108) diye cevap verilir. Bu 
sözden sonra tek kelime dahi konuşamazlar, ancak sadece inler ve hırıltı 
çıkararak nefes alırlar.”800 

1532- Firyabî, İbn Cerir, İbn Ebî Hâtim, İbn Ebi'd-Dunyâ ve Beyhakî, İbn 
Abbas radiyallahu anhuma’dan “Ey Malik! Rabbin hakkımızda hüküm 
versin” diye seslendiler.” (Zuhruf 77) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet 
ettiler: 

 {َماِكثُونَ  ِإنَُّكمْ } يُِجيُبُهمْ  ثُمَّ  َسَنةٍ  أَْلَف  َعْنُهمْ  َيْمُكُث 

“Onlar bin sene bekletilirler, sonra onlara: “Gerçek şu ki siz 
kalıcılarsınız” (Zuhruf 77) diye cevap verilir.”801 

Cehennemliklerin En Hafif Azap Görenleri 

1537- Muslim, el-Abbas b. Abdilmuttalib radiyallahu anh’ın şöyle 
dediğini rivayet etti: 

 َيُحوطَُك  َكانَ  َفِإنَّهُ  ِبَشْيءٍ  َطاِلٍب  أََبا َنَفْعَت  َهْل  اَّللِ  َرُسوَل  َيا
                                                

800 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebi’d-Dunya Sifatu’n-Nar (168) İbn Ebî 
Şeybe (7/48) Hâkim (4/640) Hennad Zuhd (214) Nuaym b. Hammad Zevaidu’z-Zuhd 
(319) Taberânî (13/352) Taberî Tefsir (10/649) İbn Ebî Hâtim Tefsir (14047) el-Vahidi 
el-Vasit (649) Begavi Şerhu’s-Sunne (4420) Beyhakî el-Ba’s (577) Beyhakî el-Esma 
ve’s-Sifat (480) Dineveri el-Mucalese (2293) Kurtubi et-Tezkira (2/131) Ebu’l-Leys es-
Semerkandi Tenbihu’l-Gafilin (55) 

801 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Sufyan es-Sevri Tefsir (886) 
Abdurrazzak Tefsir (2790) Esed b. Musa Zühd (4) Taberî Tefsir (20/649) İbn Ebî Hâtim 
Tefsir (18525) Hâkim (2/487) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (85) Dulabî el-Kuna ve’l-
Esma (822) Beyhakî el-Ba’s (1169) 
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 ِفي َلَكانَ  أََنا َوَلْوََل  َنارٍ  ِمنْ  َضْحَضاحٍ  ِفي ُهوَ  َنَعمْ  َقاَل  َلَك؟ َوَيْغَضُب 
ْركِ   النَّارِ  ِمنَ  اْْلَْسَفلِ  الدَّ

“Ey Allah’ın rasulü! Ebu Talib’e bir şey fayda eder mi? Zira o seni 
savunur ve senin için öfkelenirdi.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu ki: 

“Evet. O ateşin sığ bir yerinde olacaktır. Ben olmasaydım elbette 
ateşin en alt tabakasında olurdu.”802 

1538- Muslim’in diğer lafzı şu şekildedir: 

 َضْحَضاحٍ  ِإَلى َفأَْخَرْجُتهُ  النَّارِ  ِمنَ  َغَمَراٍت  ِفي َوَجْدتُهُ 

“Onu ateşe daldırılmış halde bulurum da sığ bir yere çıkarırım.”803  

Aynısını Bezzar, Cabir radiyallahu anh’den rivayet etmiştir.804 

1539- Muslim, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in, yanında amcası Ebu Talib’den bahsedilince 
şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َيْبُلغُ  َنارٍ  ِمنْ  َضْحَضاحٍ  ِفي َفُيْجَعُل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َشَفاَعِتي َتْنَفُعهُ  َلَعلَّهُ 
 ِدَماُغهُ  ِمْنهُ  َيْغِلي َكْعَبْيِه،

“Umulur ki kıyamet gününde ona şefaatim fayda verir de ateşin sığ 
bir yerine konulur. Ateş onun topuklarına ulaşır, bundan dolayı beyni 

                                                

802 Sahih. Buhârî (3883) Muslim (209) 
803 Sahih. Muslim (209) 
804 Sahih ligayrihi. Bezzar Keşfu’l-Estar (3472) Ebû Ya'lâ (4/41) Taberânî Evsat 

(8/120) Temmam Fevaid (1404) İbn Asakir Tarih (63/22, 23, 66/343) 
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kaynar.”805 

1540- Muslim, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 ِمْنُهَما َيْغِلي ِبَنْعَلْينِ  ُمْنَتِعل   َوُهوَ  َطاِلٍب  أَبُو َعَذاباا النَّارِ  أَْهلِ  أَْهَونُ 
 ِدَماُغهُ 

“Muhakkak ki cehennemliklerin en hafif azap göreni Ebu Talib’dir. 
Ona ateşten iki takunya giydirilir de onlarla beyni tıpkı tencere gibi 
kaynar.”806 

1541- Muslim, Nu’mân b. Beşîr radıyallahu anh’den, Rasulullah 

sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti:  

ْنُهَما يَْغِلي مِ  ْعاَلِن َوِشَراَكاِن ِمْن َنارٍ ِإنَّ أَْهَوَن أَْهِل النَّاِر َعَذاباا َمْن َلُه نَ 
ا أََشدُّ ِمْنُه َعَذاباا َوِإنَُّه َْلَْهَونُُهْم َعَذاباا اُغُه َكَما َيْغِل اْلِمْرَجُل ِدمَ   َما يََرى أَنَّ أََحدا

“Şüphesiz ki, cehennemliklerin azap bakımından en hafif olanının 

ateşten iki ayakkabı ile iki ayakkabı bağı vardır. Bunlar sebebiyle onun 

beyni tencere kaynar gibi kaynar. Hiç bir kimseyi kendisinden daha fazla 

azaba uğramış olduğunu görmez. Hâlbuki kendisi cehennemliklerin en 

hafif azap olunanıdır.”807 

1542- Hâkim benzerini Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet etti.808 

                                                

805 Sahih. Buhârî (3885) Muslim (210) 
806 Sahih. Muslim (212) 
807 Sahih Buhârî (6561) Muslim (213) 
808 Muslim'in şartına göre sahih. Mervezi el-Munteka (61) Hâkim (4/624) Ahmed 

(2/432, 438) İbn Hibbân (16/513) Zahir b. Tahir eş-Şehamî Hadisu’s-Serrac (2648-49) 
Dârimî (2890) Bezzar (15/93) Taberânî Evsat (6/232) Ebu Nuaym Ahbaru İsbehan 
(1/441) Sehmî Tarihu Curcan (14) el-Elbani es-Sahiha (1680) 
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Tevhid Ehlinden Cehenneme Girenlerin Orada 

Ölmeleri 

1543- Muslim, Ebu Said radiyallahu anh’den rivayet ediyor: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ا  َيْحَيْونَ  َوََل  ِفيَها َيُموتُونَ  ََل  َفِإنَُّهمْ  أَْهُلَها ُهمْ  الَِّذينَ  النَّارِ  أَْهُل  أَمَّ
 َحتَّى ِإَماَتةا  َفأََماَتُهمْ  ِبَخَطاَياُهمْ  َقاَل  أَوْ  ِبُذنُوِبِهمْ  النَّارُ  أََصاَبْتُهمُ  َناس   َوَلِكنْ 
ا َكانُوا ِإَذا َفاَعةِ  أُِذنَ  َفْحما  أَْنَهارِ  َعَلى َفُبثُّوا َضَباِئرَ  َضَباِئرَ  ِبِهمْ  َفِجيءَ  ِبالشَّ

ةِ  َنَباَت  َفَيْنُبُتونَ  َعَلْيِهمْ  يُضواأَفِ  اْلَجنَّةِ  أَْهَل  َيا ِقيَل  ثُمَّ  اْلَجنَّةِ   ِفي َتُكونُ  اْلِحبَّ
ْيلِ  َحِميلِ   السَّ

“Cehennemin ehli olan cehennemlikler orada ne ölürler, ne de 
yaşarlar. Lakin günahları sebebiyle cehennemde olanlar orada bir 
ölümle öldürülürler. Kömür gibi olduklarında şefaate izin verilir ve bölük 
bölük getirilirler, cennet nehirlerine atılırlar. Sonra denilir ki: 

“Ey cennet ehli! Onlara su dökün.” Böylece selin kenarındaki 
tanenin bitmesi gibi orada biterler.”809 

Kurtubi dedi ki: “Günahkârlar için bu ölüm hakiki bir ölümdür. Zira 
masdar ile pekiştirilmiştir. Azabın acısını hissetmemeleri için bu onlara bir 
ikramdır.”810 

Şayet: “Azabı hissetmeyeceklerse onların cehenneme girmelerinde ne 
fayda vardır?” denilirse, deriz ki: te’dip cezası olarak onların cehenneme 
sokulmaları mümkündür. Orada azabı tatmasalar da bir süre cennet 
nimetlerinden geri kalmaları onlar için tıpkı zindanlarda hapsedilmek gibi bir 
cezadır. Onlar da zincir ve prangalar olmasa da, hapisle cezalandırılmış 

                                                

809 Sahih. Muslim (185) 
810 Kurtubi Tezkira (2/58) 
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olurlar.”811 

Onların önce azap görüp sonra ölmeleri muhtemeldir. İşledikleri suçlara 
göre azap görme sürelerinin uzunluğu farklıdır. Azap görenlerin ölümleri 
halinde hissettikleri acının, kâfirlerin acılarından daha hafif olması da 
mümkündür. Zira azap görenlerin ölü iken çektikleri acılar, diri iken azaptan 
çektikleri acıdan daha hafiftir. Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetleridir: 

ا َعَلْيَها يُْعَرُضونَ  النَّارُ  * اْلَعَذاِب  ُسوءُ  ِفْرَعْونَ  ِبآلِ  َوَحاَق   ُغُدوًّ
اَعةُ  َتُقومُ  َوَيْومَ  َوَعِشيًّا  اْلَعَذاِب  أََشدَّ  ِفْرَعْونَ  آَل  أَْدِخُلوا السَّ

“Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi. Onlar sabah akşam 
o ateşe arz edilirler. Kıyametin kopacağı gün de: “Firavun ailesini azabın 
en çetinine sokun!”” (Mu’min 45-46) Allah Teâlâ onların diriltildikleri zaman 
görecekleri azabın, ölüler iken görecekleri azaptan daha şiddetli olduğunu 
haber vermiştir. 

1544- Bezzar, ravileri güvenilir olan bir isnad ile Ebu Hureyre radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
etti: 

ا أَوْ  َحظًّا اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  أَْدَنى ِإنَّ  ُ  يُْخِرُجُهمُ  َقْوم   َنِصيبا  َفَيْرَتاحُ  النَّارِ  ِمنَ  اَّللَّ
بُّ  َلُهمُ   ِباْلَعَراءِ  َفُيْنَبُذونَ  َشْيئاا ِباَّللَِّ  يُْشِرُكونَ  َل َكانُوا أَنَُّهمْ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  الرَّ

 الُواقَ  أَْجَساِدِهمْ  ِفي اْلَْرَواحُ  َدَخَلِت  ِإَذا َحتَّى اْلَبْقُل  َيْنُبُت  َكَما َفَيْنُبُتونَ 
ْعَت  النَّارِ  ِمنَ  أَْخَرْجَتَنا َكالَِّذي َربََّنا  َفاْصِرْف  أَْجَساِدَنا ِفي اْلَْرَواحَ  َوَرجَّ

 النَّارِ  َعنِ  ُوُجوَهُهمْ  َفَيْصِرُف  َقاَل  النَّارِ  َعنِ  ُوُجوَهَنا

“Muhakkak ki cennetliklerin nasibi en düşük olanı Allah’ın 

                                                

811 Bkz.: Kurtubi Tezkira (2/58-59) 
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cehennemden çıkardığı topluluktur. Rab Tebarek ve Teâlâ onları 
rahatlatır. Onlar Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmazlardı. Onlar açık havaya 
atılırlar ve baklanın bitmesi gibi biterler. Ruhlar cesetlerine girdiği zaman 
derler ki: 

“Rabbimiz! Bizi cehennemden çıkardığın ve ruhlarımızı 
cesetlerimize geri döndürdüğün gibi yüzlerimizi de ateşten çevir.” 
Bunun üzerine yüzleri ateşten çevrilir.”812 

Cehennemliklerin Azaplarının Farklılığı 

1545- Muslim ve Hâkim, Semura b. Cundub radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 ُحْجَزِتهِ َوِمْنُهْم َمْن َتْأُخُذُه ِإَلى  ُذُه النَّاُر ِإَلى َكْعَبْيهِ ِإنَّ ِمْنُهْم َمْن َتْأخُ 
 َوِمْنُهْم َمْن َتْأُخُذُه ِإَلى ُعنُِقهِ 

“Onlardan bazılarını ateş topuklarına kadar, bazılarını dizlerine ka-

dar, bazılarını oturağına kadar, bazılarını da köprücük kemiğine kadar 

alacakdır.”813 

1547- Bezzar sahih isnadla Ebu Said radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 ِمْنُهَما َيْغِلي َنارٍ  ِمنْ  ْينِ ِبَنْعلَ  ُمْنَتِعل   َرُجل   َعَذاباا النَّارِ  أَْهلِ  أَْهَونَ  ِإنَّ 
 أَْجَزاءِ  َمعَ  َصْدِرهِ  ِإَلى النَّارِ  ِفي َمنْ  َوِمْنُهمْ  اْلَعَذاِب  أَْجَزاءِ  َمعَ  ِدَماُغهُ 

 َمنْ  َوِمْنُهمْ  َذاِب اْلعَ  أَْجَزاءِ  َمعَ  َتْرُقَوِتهِ  ِإَلى النَّارِ  ِفي َمنْ  َوِمْنُهمْ  اْلَعَذاِب 
 ِفيَها اْغُتِمَس  َقدِ 

                                                

812 Sahih. Bezzar (14/126) 
813 Sahih Muslim (2845, 33) 
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“Muhakkak ki cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki 
ayakkabı giydirilen, azabın cüzleriyle bu ayakkabılardan dolayı beyni 
kaynayan kimsedir. Cehennemde olanların kimisi göğsüne kadar, kimisi 
gırtlağına kadar, kimisi de ona tamamen batmış olarak azabın cüzleriyle 
azap görür.”814 

1548- Muslim, Cabir radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا ِإنَّ   ُوُجوِهِهمْ  َداَراِت  ِإَلَّ  ِفيَها َيْحَتِرُقونَ  النَّارِ  ِمنَ  يُْخَرُجونَ  َقْوما
 نَّةَ اْلجَ  َيْدُخُلونَ  َحتَّى

“Muhakkak ki bu ümmetten bir topluluk cehennemden yüzleri 
dışında heryerleri yanmış olarak çıkar, sonra cennete girerler.”815 

Cehennemliklerin Çoğunluğu 

1549- Buhârî ve Muslim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َساءِ  َمْعَشرَ  َيا ْقنَ  الن ِ  أَْهلِ  أَْكَثرَ  َرأَْيُتُكنَّ  َفِإن ِي اَِلْسِتْغَفارَ  َوأَْكِثْرنَ  َتَصدَّ
 َقاَل  النَّاِر؟ أَْهلِ  أَْكَثرُ  اَّللِ  َرُسوَل  َيا َلَنا َوَما َجْزَلة   ِمْنُهنَّ  اْمَرأَة   َفَقاَلِت  النَّارِ 
 اْلَعِشيرَ  َوَتْكُفْرنَ  اللَّْعنَ  ْرنَ تُْكثِ 

“Ey kadınlar topluluğu! Sadaka verin ve çokça bağışlanma dileyin. 
Zira ben sizlerin cehennemliklerin çoğunu oluşturduğunu gördüm.” 
içlerinden girişken bir kadın dedi ki: 

                                                

814 Muslim'in şartına göre sahih. Abdulhak el-İşbilî el-Ahkamu’l-Kubra (3/442) 
Bezzar Keşfu’l-Estar (3502) Ahmed (3/13, 78) Abd b. Humeyd (875) Hâkim (4/625) 

815 Sahih. Muslim (191) 
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“Ey Allah’ın rasulü! Neden bizler cehennemliklerin çoğunluğuyuz?” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Çokça lanet edersiniz ve kocalarınıza nankörlük edersiniz.”816 

1550- Taberânî Evsat’ta sahih isnad ile Hakîm b. Hizam radiyallahu 
anh’den rivayet ediyor: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara 
sadaka vermelerini emretti ve buna teşvik ederek buyurdu ki: 

ْقنَ   َرُسوَل  َيا َذاكَ  ِلمَ  ِمْنُهنَّ  اْمَرأَة   َفَقاَلِت  النَّارِ  أَْهلِ  أَْكَثرُ  َفِإنَُّكنَّ  َتَصدَّ
ِ؟ ْفنَ  اللَّْعنَ  تُْكِثْرنَ  ِْلَنَُّكنَّ  َقاَل  اَّللَّ  اْلَعِشيرَ  َتْكُفْرنَ وَ  اْلَخْيرَ  َوتَُسو ِ

 “Sadaka verin. Çünkü ben sizlerin cehennem ehlinin çoğunluğu 
olduğunuzu gördüm.” İçlerinden bir kadın dedi ki: 

“Neden ey Allah’ın rasulü?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu ki: 

“Çünkü sizler çokça lanet edersiniz, iyi amelleri ertelersiniz ve 
kocalarınıza nankörlük edersiniz.”817 

1551- Ahmed, sahih isnad ile Abdurrahman b. Şibl radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

اَق  ِإنَّ  اُق؟ َوَمنِ  اَّللَِّ  ُسوَل رَ  َيا َقالُوا النَّارِ  أَْهُل  ُهمْ  اْلُفسَّ  َقاَل  اْلُفسَّ
َساءُ  َهاِتَنا أََلْسنَ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا َقالُوا الن ِ  ِإَذا َوَلِكنَُّهنَّ  َبَلى َقاَل  َوأََخَواِتَنا؟ أُمَّ
 َيْصِبْرنَ  َلمْ  اْبُتِلينَ  َوِإَذا َيْشُكْرنَ  َلمْ  أُْعِطينَ 

                                                

816 Sahih. Buhârî (304) Muslim (79) 
817 Hasen. Taberânî Evsat (2/36) Taberânî Kebir (3/196) İbn Hibbân (8/113, 

16/520) Ebû Ya'lâ Mu’cem (236) Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr (4/353) İbnu’l-Adim 
Bugyetu’t-Taleb (9/4104) 
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“Muhakkak ki Fussâk/günahkârlar cehennem halkıdırlar.” Dediler ki:  

“Fussak/günahkârlar kimlerdir ey Allah’ın rasulü!” Buyurdu ki: 

“Kadınlardır.” Dediler ki: “Ey Allah’ın rasulü! Onlar annelerimiz ve 
kızkardeşlerimiz değiller mi?” Buyurdu ki: 

“Evet, lakin onlar kendilerine verildiğinde teşekkür etmezler, 
belaya uğradıklarında sabretmezler.”818 

1552- Ahmed, Amr b. el-Âs radiyallahu anh’den rivayet ediyor: “Biz 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber şu mahallede idik. Bir ara 
şöyle buyurdu: 

 أَْحَمرُ  أَْعَصمُ  ُغَراب   ِفيَها َبانااِغرْ  َنَرى َفُقْلَنا َشْيئاا؟ َتَرْونَ  َهْل  اْنظُُروا
ْجَلْينِ  اْلِمْنَقارِ   اْلَجنَّةَ  َيْدُخُل  ََل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ  َرُسولُ  َفَقاَل . َوالر ِ

َساءِ  ِمنَ   اْلِغْرَبانِ  ِفي اْلُغَراِب  َهَذا ِمْثَل  ِمْنُهنَّ  َكانَ  َمنْ  ِإَلَّ  الن ِ

 “Bakın, bir şey görüyor musunuz?” Biz dedik ki: “Kargalar 
görüyoruz. Aralarında gagası ve ayakları kırmızı olan sekili karga da var.” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Cennete kadınlardan ancak kargalar arasındaki şu karga gibi 
olan (azınlık) girecektir.”819 

1553- Ahmed, sahih isnad ile İbn Amr radiyallahu anhuma’dan 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

818 Muslim'in şartına göre sahih. Abd b. Humeyd (314) Ahmed (3/444) Ma’mer 
Cami (28-31) Hâkim (2/207) Beyhakî (2/17) Mizzi Tehzibu’l-Kemal (17/166) el-Elbani 
es-Sahiha (366, 3058) 

819 Sahih. Ahmed (4/197, 205) Hâkim (4/645) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (9268) Ebû 
Ya'lâ (13/328) Abd b. Humeyd (294) Beyhakî Şuab (6/172) İbn Asakir Tarih (46/110) 
el-Elbani es-Sahiha (1850) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (691, 1834) 
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اظٍ  َجْعَظِري ٍ  ُكلُّ  النَّارِ  أَْهَل  ِإنَّ  اعٍ  ُمْسَتْكِبرٍ  َجوَّ  اْلَجنَّةِ  َوأَْهُل  َمنَّاعٍ  َجمَّ
َعَفاءُ   ونَ اْلَمْغُلوبُ  الضُّ

““Cehennemlik olanlar; böbürlenerek yürüyen şişman, kibirli ve mal 

toplayıp cimrilik eden kimselerdir. Cennetlik olanlar ise zayıf, yenik 

düşürülmüş kimselerdir.”820 

Aynısını Suraka b. Malik radiyallahu anh’den de rivayet etti.821 

Müslümanlardan Günahkâr Olanların Cehennemdeki 

Halleri 

1554- Buhârî ve Muslim, Usame b. Zeyd radiyallahu anhuma’dan 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُجِل َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيْلَقى ِفي النَّارِ يُْؤَتى  َفَيُدوُر  ْطِنهِ ْقَتاُب بَ َفَتْنَدِلُق أَ  ِبالرَّ
َحىِبَها َكمَ  َيا ُفاَلُن  َتِمُع ِإَلْيِه أَْهُل النَّاِر َفَيُقولُونَ َفَيجْ  ا َيُدوُر اْلِحَماُر ِبالرَّ

َقْد  َعِن اْلُمْنَكِر؟ َفَيُقوُل َبَلى َوَتْنَهى َتُكْن َتْأُمُر ِباْلَمْعُروِف  َما َلَك؟ أََلمْ 
 َوأَْنَهى َعِن اْلُمْنَكِر َوآِتيهِ  يهِ ْعُروِف َوََل آتِ ُكْنُت آُمُر ِباْلمَ 

“Kıyâmet gününde bir adam getirilerek cehenneme atılacak ve 

karnının bağırsakları çıkacak. Onları eşeğin değirmen taşını döndürdüğü 

                                                

820 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (2/541) Ahmed (2/169, 214) el-Esbehani 
et-Tergib (1031) Haris b. Ebi Usame (1098) İbn Ebi’d-Dunya et-Tevazu (220) Beyhakî 
Şuab (6/284) el-Elbani es-Sahiha (931, 1741) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (3295) 

821 Sahih ligayrihi. Ahmed (4/175) Hâkim (1/129, 3/717) Taberânî (7/129) 
Taberânî Evsat (3/283) İbn Kani Mu’cem (1/317) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (76) 
Beyhakî Şuab (6/284) Deylemi (8539) İbn Fahir Mucibatu’l-Cenne (384) Abdulgani el-
Makdisi Zikru’n-Nar (90) el-Elbani es-Sahiha (931) Ali b. Rabah ile Suraka b. Malik b. 
Cu’şum radiyallahu anh arasında inkıta vardır. 
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gibi döndürecek. Derken yanına cehennemlikler toplanacak ve:  

“Ey falân! Sana ne oldu? Sen iyiliği emir, kötülüğü men etmez 

miydin?” diyecekler. O da: “Evet! İyiliği emrederdim. Ama yapmazdım. 

Kötülükten nehyederdim. Ama onu işlerdim” diyecektir.”822 

1562- “Hasen” kaydıyla Tirmizî, “sahih” kaydıyla Hâkim, Ebu Hureyre 
radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
şöyle buyurduğunu işittim:  

َل  ِإنَّ  َفهُ  ِبهِ  َفأُِتَي  اْسُتْشِهدَ  َرُجل   َعَلْيهِ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  يُْقَضى النَّاِس  أَوَّ  َفَعرَّ
 َقاَل  اْسُتْشِهْدُت  َحتَّى ِفيَك  ْلُت َقاتَ  َقاَل  ِفيَها؟ َعِمْلَت  َفَما َقاَل  َفَعَرَفَها ِنَعَمهُ 
 َعَلى َفُسِحَب  ِبهِ  أُِمرَ  ثُمَّ  ِقيَل، َفَقدْ  َجِريء   يَُقاَل  ِْلَنْ  َقاَتْلَت  َوَلِكنََّك  َكَذْبَت 
 َفأُِتَي  اْلُقْرآنَ  َوَقَرأَ  َوَعلََّمهُ  اْلِعْلمَ  َتَعلَّمَ  َوَرُجل   النَّارِ  ِفي أُْلِقَي  َحتَّى َوْجِههِ 

َفهُ َفعَ  ِبهِ   َوَعلَّْمُتهُ  اْلِعْلمَ  َتَعلَّْمُت  َقاَل  ِفيَها؟ َعِمْلَت  َفَما َقاَل  َفَعَرَفَها ِنَعَمهُ  رَّ
 َعاِلم   ِلُيَقاَل  اْلِعْلمَ  َتَعلَّْمَت  َوَلِكنََّك  َكَذْبَت  َقاَل  اْلُقْرآنَ  ِفيَك  َوَقَرْأُت 
 َوْجِههِ  َعَلى َفُسِحَب  ِبهِ  أُِمرَ  ثُمَّ  ِقيَل  َفَقدْ  َقاِرئ   ُهوَ  ِلُيَقاَل  اْلُقْرآنَ  َوَقَرْأَت 
عَ  َوَرُجل   النَّارِ  ِفي أُْلِقَي  َحتَّى  ُكل ِهِ  اْلَمالِ  أَْصَناِف  ِمنْ  َوأَْعَطاهُ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َوسَّ
َفهُ  ِبهِ  َفأُِتَي   َسِبيلٍ  ِمنْ  َتَرْكُت  َما َقاَل  ِفيَها؟ َعِمْلَت  َفَما َقاَل  َفَعَرَفَها ِنَعَمهُ  َفَعرَّ
 ِلُيَقاَل  َفَعْلَت  َوَلِكنََّك  َكَذْبَت : َقاَل  َلَك  ِفيَها أَْنَفْقُت  ِإَلَّ  ِفيَها يُْنَفَق  أَنْ  بُّ تُحِ 
 النَّارِ  ِفي أُْلِقَي  ثُمَّ  َوْجِههِ  َعَلى َفُسِحَب  ِبهِ  أُِمرَ  ثُمَّ  ِقيَل  َفَقدْ  َجَواد ، ُهوَ 

“Kıyamet gününde insanların üzerine ilk hüküm verilecek olanı 

                                                

822 Sahih Buhârî (3267, 7098) Muslim (2989)  
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şehit edilen bir adamdır. Bu adam getirilerek ona Allah nimetlerini itiraf 
ettirecek, o da onları itiraf edecektir. 

“Bu nimetler hakkında ne yaptın?” diye soracak; şehit:  “Senin 
uğrunda çarpıştım. Nihayet şehit edildim!” diyecektir. Allah Teâlâ: 

“Yalan söyledin! Lâkin sen cesur denilmek için çarpıştın. 
Gerçekten denildi de!” buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve 
yüz üstü sürüklenecek, nihayet cehenneme atılacaktır. Bir de ilmi 
öğrenip öğreten ve Kur'ân’ı okuyan bir adamdır. Bu da getirilerek 
kendisine nimetlerini itiraf ettirecek, o da itiraf edecektir. 

“Bunlar hakkında ne yaptın?” diye soracak. O adam: “İlmi 
öğrendim ve öğrettim. Senin rızân için Kur'ân’ı da okudum!” diyecek. 
Allah Teâlâ: 

“Yalan söyledin! Lâkin sen ilmi âlim denilsin diye öğrendin; 
Kur'ân’ı da o kâri'dir denilsin diye okudun; gerçekten denildi de” 
buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzü üstü 
sürüklenecek; nihayet cehenneme atılacaktır. Bir de Allah'ın, yakasını 
genişlettiği ve kendisine malın her çeşidinden verdiği adamdır. Bu da 
getirilerek ona nimetlerini itiraf ettirecek; o da onları itiraf edecektir. 

“Bunlar hakkında ne yaptın?” diye soracak. O adam: “Uğrunda mal 
sarf edilmesini dilediğin hiç bir yol bırakmadım. Mutlaka senin için sarf 
ettim!” diyecek. Allah Teâlâ: 

“Yalan söyledin! Lâkin sen, o cömerttir desinler diye yaptın. 
Gerçekten denildi de!” buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve 
yüzü üstü sürüklenecek. Sonra cehenneme atılacaktır.”823 

1564- İbnu’l-Mubarek, Zühd’de Ukbe b. Muslim rahimehullah’ın şöyle 
dediğini rivayet etti: 

 أَتُِريُدونَ  َفَقاَل  أَْتَبَعَها ثُمَّ  أَْدِري َلَ  َفَقاَل  َشْيءٍ  َعنْ  ُسِئَل  ُعَمرَ  اْبنَ  أَنَّ 

                                                

823 Sahih. Muslim (1905) Ahmed (2/321) Nesâî (3137) Tirmizî (2382)  
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ا َلُكمْ  ظُُهوَرَنا َتْجَعُلوا أَنْ   ُعَمرَ  اْبنُ  ِبَهَذا أَْفَتاَنا َتُقولُوا أَنْ  َهنَّمَ جَ  ِفي ُجُسورا

“İbn Ömer radiyallahu anhuma’ya bir şey soruldu. O da: “Bilmiyorum” 
dedi. Soru sormaya devam edilince İbn Ömer radiyallahu anhuma dedi ki: 

“İbn Ömer bize böyle fetva verdi” diyerek sırtlarımızı kendinize 
cehennemde köprü kılmak istiyorsunuz.”824 

1565- Taberânî, Ebu’d-Derdâ radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا أََخذَ  َمنْ  ا اَّللُ  َقلََّدهُ  اْلُقْرآنِ  َتْعِليمِ  َعَلى َقْوسا  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َنارٍ  ِمنْ  َقْوسا

“Kim Kur’ân öğretiminden dolayı bir yay alırsa kıyamet gününde 
Allah onun omuzuna ateşten bir yay takar.”825 

1568- Ebû Dâvûd, sahih isnad ile Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َق  أَنْ  أََحبَّ  َمنْ  ْقهُ  َنارٍ  ِمنْ  َحْلَقةا  َحِبيَبهُ  يَُحل ِ  َذَهٍب  ِمنْ  َحْلَقةا  َفْلُيَحل ِ
َق  أَنْ  أََحبَّ  َوَمنْ  ْقهُ  َنارٍ  ِمنْ  َطْوقاا َحِبيَبهُ  يَُطو ِ  َوَمنْ  َذَهٍب  ِمنْ  َطْوقاا َفْلُيَطو ِ
رَ  أَنْ  أََحبَّ  ا َحِبيَبهُ  يَُسو ِ ْرهُ  َنارٍ  ِمنْ  ِسَوارا ا َفْلُيَسو ِ  َوَلِكنْ  َذَهٍب  ِمنْ  ِسَوارا
ةِ  َعَلْيُكمْ   ِبَها َفاْلَعُبوا ِباْلِفضَّ

                                                

824 Sahih mevkuf. İbnu’l-Mubarek Zühd (52) Fesevi el-Ma’rife (1/264) Hatib el-
Fakih ve’l-Mutefekkih (1104) Mustagfiri Fadailu’l-Kur’ân (337) İbn Abdilber Camiu 
Beyani’l-İlm (1585) İbn Asakir Tarih (31/168) 

825 Sahih. Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (279) Taberânî Fadailu’r-Remy (61) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/86) Beyhakî (6/126) Beyhakî el-Hilafiyyat (4236) İbn Asakir 
Tarih (7/271, 8/437, 36/38, 64/317) İbnu’l-Adim Bugyetu’T-Taleb (4/1696) el-Elbani 
es-Sahiha (256) 
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“Kim sevdiğine ateşten bir halka takmak istiyorsa ona altından 
halka (yüzük) taksın. Kim sevdiğine ateşten bir gerdanlık takmak 
istiyorsa ona altından bir gerdanlık taksın. Kim sevdiğine ateşten bir 
bilezik takmak istiyorsa ona altından bir bilezik taksın. Lakin size 
gümüşü tavsiye ederim. Onunla oynayın.”826 

El-Munzirî dedi ki: “Bu hadisler ya kadınlara altını mubah kılan hadislerle 
nesh edilmiştir yahut da zekâtı eda edilmeyenlere yorumlanır.”827 

1571- Bezzar ve Evsat’ta Taberânî, ceyyid isnad ile Muaz b. Cebel 
radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 

ة   َعَلْيهِ  َرُجالا  َرأَى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  أَنَّ  َرة   ُجبَّ  أَوْ  ُمَزرَّ
َفة    اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َنارٍ  ِمنْ  َطْوق   َلهُ  َفَقاَل  ِبَحِريرٍ  ُمَكفَّ

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ipekten gerdanlığı olan bir cübbe gördü 
ve buyurdu ki: 

“Kıyamet gününde ateşten bir gerdanlık!”828 

1572- Ahmed, Ebû Ya'lâ ve Taberânî ceyyid bir isnad ile Hubeyb b. 
Mugaffel radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar:  

“Hubeyb b. Mugaffel radiyallahu anh, Muhammed el-Kuraşi’nin izarını 
sürükleyerek kalktığını görünce ona baktı ve dedi ki: Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

 النَّارِ  ِفي َوِطَئهُ  ُخَياَلءَ  َوِطَئهُ  َمنْ 

                                                

826 Sahih. Ebû Dâvûd (4236) Ahmed (2/334, 378) İbn Hazm el-Muhalla (10/84) İbn 
Şahin Nasihu’l-Hadis (584) Abdulgani el-Ezdî Fevaidu’l-Munteka Min Hadisi’l-Ahmesi 
(87) Beyhakî (4/141) 

827 Et-Tergib ve’t-Terhib (1/556) 
828 Hasen. Bezzar (7/103) Taberânî (20/118) Taberânî Evsat (8/73) Buhârî 

Tarihu’l-Kebir (1/456) el-Elbani es-Sahiha (2684) 
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“Kim izarıyla böbürlenerek yürürse adımları ateştedir.”829 

1573- Buhârî ve Muslim, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

  َيْعِقَد َبْيَن َشِعيَرَتْيِن َوَلْن َيْفَعَل َمْن َتَحلََّم ِبُحْلٍم َلْم َيَرُه ُكل َِف أَنْ 
وَن ِمْنهُ اْسَتَمَع ِإَلى َحِديِث َقْوٍم َوُهْم َلُه َكارِ َوَمِن  ُصبَّ ِفي  ُهوَن أَْو َيِفرُّ

َب أُذُ  َر ُصوَرةا ُعذ ِ  ُفَخ ِفيَهاَوُكل َِف أَْن َينْ  ِنِه اْلنُُك َيْوَم الِقَياَمِة َوَمْن َصوَّ
 َوَلْيَس ِبَناِفخٍ 

“Kim görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatırsa, iki arpa tanesini 
düğümlemekle yükümlü tutulur fakat bunu yapamaz. İstemedikleri halde 
bir topluluğun konuşmasını dinleyen kimsenin kulaklarına kıyamet 
gününde kurşun dökülür. Kim bir suret yaparsa azap edilir ve ona ruh 
üflemekle yükümlü tutulur. Bunu ise yapabilecek değildir.”830 

1574- Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Hâkim, İbn Amr831 ve Ebu Hureyre 
radiyallahu anhum’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

ُ ِبِلَجاٍم ِمْن َناٍر َيْوَم اْلِقَياَمة  َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمُه أْلجمُه اَّللَّ

“Kimse bir ilim hakkında sorulur da onu gizlerse Allah onu kıyamet 

                                                

829 Sahih. Ahmed (3/437, 4/237) Buhârî Tarih (8/257) Ebû Ya'lâ (3/111) İbn Ebî 
Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (1021-22) Taberânî (22/206) İbn Kani Mu’cem (3/212) Ebu 
Nuaym Marife (652-53, 6566-68) el-Elbani Sahihu’l-Cami (6592) 

830 Sahih. Buhari (7042) 
831 Muslim'in şartına göre sahih. Ebu Nuaym Musnedu’l-Mustahrac (14) İbn 

Vehb Musned (116) Hâkim (1/182) Hâkim el-Medhal (1/119) İbn Hibbân (1/298) 
Taberânî (13/20) Ebu’l-Abbas el-Asam Musannefat (383) el-Herevî el-Erbain Fi 
Delaili’t-Tevhid (3) İbn Abdilhakem Futuhu Mısır (1/284) Hatib Tarih (5/38) Şeceri 
Emali (215) Beyhakî el-Medhal (575) İbn Abdilberr Camiu Beyani’l-İlm (7) Mukbil b. 
Hadi Sahihu’l-Musned (789) 
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gününde ateşten bir gem ile gemler.”832 

1575- el-Esbehanî, et-Tergib’de Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْنَيا ِفي ِلَساَنْينِ  َذا َكانَ  َمنْ   النَّارِ  ِفي َساَنانِ لِ  َلهُ  َكانَ  الدُّ

“Kim dünyada iki dilli olursa onun cehennemde iki dili olur.”833 

1576- el-Esbehanî İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبهِ  اَّللُ  َمثََّل  َيُتْب  َلمْ  ثُمَّ  ُروحٍ  ِبِذي َمثََّل  َمنْ 

“Kim ruh taşıyan bir canlıya (burnunu, kulağını vb. keserek) müsle 

                                                

832 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (2/263, 296, 305, 344, 
353, 508) Tayalisi (2534) İbn Ebî Şeybe (5/315) İbn Hibbân (1/297) Hâkim (1/181, 
182) Ebû Dâvûd (3658) Tirmizî (2649) İbn Mâce (261, 266) İbn Sad (4/331) Bezzar 
(16/183) Taberânî Evsat (3/335, 4/29) Taberânî Sagir (160, 315, 452) Ebû Ya'lâ 
(11/270) Ukayli Duafa (1/74) Temmam Fevaid (1557) Şeceri Emali (216, 262, 270) 
İbn Sem’un Emali (58) Ebu Tahir el-Muhallis el-Muhallisiyyat (238, 1363) Hatib Tarih 
(2/268) Kudai Musnedu’ş-Şihab (432) Beyhakî Şuab (2/275, 276) İbn Abdilber Camiu 
Beyani’l-İlm (3) İbn Katan el-Fasi Beyanu’l-Vehm (2428) Kadı Iyad eş-Şifa (1/30) 
Necmuddin en-Nesefi el-Kand Fi Ahbari Semerkand (s.489) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-
Musned (1364) 

833 Sahih ligayrihi. El-Esbehani et-Tergib (129) Bezzar (13/219) Taberânî Evsat 
(8/365) Ebû Ya'lâ (5/159) İbn Ebi Asım Zühd (216-17) İbn Abdilberr et-Temhid 
(18/262) el-Muhallisiyyat (2546) Hatib Tarih (12/103) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(2/160) Kudai Musnedu’ş-Şihab (463) Haraiti İ’tilalu’l-Kulub (376) İbn Bişran Emali 
(1569) İbn Asakir Mu’cem (1141) el-Elbani es-Sahiha (892) Enes radiyallahu anh’den 
zayıf tariklerle gelmiştir. 

* Ammar b. Yasir radiyallahu anhuma’dan hasen isnadla şahidi: Buhârî 
Edebu’l-Mufred (1310) Ebû Dâvûd (4873) İbn Hibbân (13/68) Tayalisi (644) Dârimî 
(2764) Ebû Ya'lâ (3/204) İbn Ebi'd-Dunyâ es-Samt (274) İbn Ebi Asım Zühd (214-15) 
Haraiti İ’tilalu’l-Kulub (389) es-Sekafi Erbain (s.259) Beyhakî (10/246) İbn Asakir Tarih 
(43/349) 
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yapar da tevbe etmezse kıyamet gününde Allah da ona müsle yapar.”834 

1577- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın (abdestte) ayak 
bileklerini yıkamadığını gördü ve şöyle buyurdu: 

 النَّارِ  ِمنَ  ِلْلَْعَقاِب  َوْيل  

 “Ateşten dolayı ayak bileklerine veyl olsun.”835 

1580- Buhârî ve Muslim, Umm Seleme radiyallahu anha’dan, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ةِ  ِإَناءِ  ِفي َيْشَرُب  الَِّذي  َجَهنَّمَ  َنارَ  َبْطِنهِ  ِفي يَُجْرِجرُ  ِإنََّما الِفضَّ

“Altın ve gümüş kaplardan içen kimse karın boşluğuna ancak ateş 
lıkırdatmış olur.”836 

1581- Buhârî ve Muslim, Sabit b. ed-Dahhak radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ْنَيا ِفي ِبَشْيءٍ  َنْفَسهُ  َقَتَل  َمنْ  َب  الدُّ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبهِ  ُعذ ِ

“Kim kendisini dünyada bir şeyle öldürürse kıyamet gününde 
onunla azap olunur.”837 

1582- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

                                                

834 Sahih. Ahmed (2/92, 115) İbnu’l-Ca’d Musned (2264) Rafii et-Tedvin (3/218) 
835 Sahih. Buhârî (60) Muslim (240) 
836 Sahih. Buhârî (5634) Muslim (2065) 
837 Sahih. Buhârî (6047) Muslim (110) 
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ا ِفيهِ  َيَتَردَّى َجَهنَّمَ  َنارِ  ِفي َفُهوَ  َنْفَسهُ  َفَقَتَل  َجَبلٍ  ِمنْ  َتَردَّى َمنْ   َخاِلدا
ا ا ِفيَها ُمَخلَّدا ى َوَمنْ  أََبدا ا َتَحسَّ هُ  َنْفَسهُ  َفَقَتَل  ُسمًّ اهُ  َيِدهِ  ِفي َفُسمُّ  ِفي َيَتَحسَّ

ا َجَهنَّمَ  َنارِ  ا َخاِلدا ا ِفيَها ُمَخلَّدا  ِفي َفَحِديَدتُهُ  ِبَحِديَدةٍ  َنْفَسهُ  َقَتَل  َوَمنْ  أََبدا
ا َجَهنَّمَ  َنارِ  ِفي َبْطِنهِ  ِفي ِبَها َيَجأُ  َيِدهِ  امُ  َخاِلدا ا ِفيَها َخلَّدا  أََبدا

“Kim kendisini yüksek bir yerden atarak öldürürse o cehennem 
ateşinde ebedi ve kalıcı olarak kendini yüksekten atmaya devam 
edecektir. Her kim kendisini zehir içerek öldürürse o kimse de zehirini 
cehennem ateşinde ebedî ve daimi kalarak içecektir. Her kim kendisini 
bir demir parçası ile öldürürse, demiri elinde kendisine saplar bir hâlde 
cehennem ateşinde ebedî ve dâîmi olarak kalacaktır.”838 

1583- Muslim, Sa’d b. Ebi Vakkas radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َذْوَب  النَّارِ  ِفي اَّللُ  أََذاَبهُ  ِإَلَّ  ِبُسوءٍ  اْلَمِديَنةِ  أَْهَل  أََحد   يُِريدُ  ََل 
َصاِص   اْلَماءِ  ِفي اْلِمْلحِ  َذْوَب  أَوْ  الرَّ

“Medine halkına kötülük etmeyi dileyen bir kimseyi Allah mutlaka 
cehennemde kurşun eritir gibi veya tuzun suda erimesi gibi eritir.”839 

1588- Bezzar, Cabir radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللِ  َعَلى ِإنَّ   َنةِ ِطي ِمنْ  َيْسِقَيهُ  أَنْ  اْلُمْسِكرَ  َيْشَرُب  ِلَمنْ  َعْهدا
 أَوْ  النَّارِ  أَْهلِ  َعَرُق  َقاَل  اْلَخَباِل؟ ِطيَنةُ  َوَما اَّللِ  َرُسوَل  َيا َقالُوا اْلَخَبالِ 

                                                

838 Sahih. Buhari (5778) Muslim (109) 
839 Sahih. Muslim (1363) 
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 النَّارِ  أَْهلِ  ُعَصاَرةُ 

“Muhakkak ki sarhoş edici içen kimseye tıynetu’l-habal’den 
içirmesi Allah Azze ve Celle üzerine bir ahittir.” Dediler ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Tıynetu’l-habal nedir?” Buyurdu ki: 

“Cehennemliklerin terleri veya irinleridir.”840 

1590- Hâkim sahih kaydıyla İbn Amr radıyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyor: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ا أَْرَبِعينَ  َتْوَبُتهُ  تُْقَبْل  َلمْ  َشْرَبةا  َخْمرَ الْ  َشِرَب  َمنْ   َتاَب  َتاَب  َفِإنْ  َصَباحا
 ُ ا أَْرَبِعينَ  َتْوَبُتهُ  تُْقَبْل  َلمْ  َعادَ  َفِإنْ  َعَلْيهِ  اَّللَّ  أَوْ  الثَّاِلَثةِ  ِفي أَْدِري َفاَل  َصَباحا
اِبَعةِ  ِفي ا َكانَ  َعادَ  َفِإنْ  َقاَل  الرَّ  اْلَخَبالِ  َرْدَغةِ  ِمنْ  َيْسِقَيهُ  أَنْ  اَّللَِّ  َعَلى َحقًّ
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ 

"Kim bir defa sarhoş edici içkilerden içerse kırk sabah tevbesi kabul 
edilmez. Eğer tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Tekrar içerse kırk 
sabah tevbesi kabul edilmez.” Bilmiyorum üçüncü seferinde mi, yoksa 
dördüncü seferinde mi, şöyle buyurdu: 

“Eğer tekrar içerse Allah’ın ona kıyamet gününde radgatu’l-
habâl’den içirmesi bir hak olur.”841  

1592- Ebû Dâvûd, Hâkim ve Taberânî İbn Ömer radiyallahu 
anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 

                                                

840 Sahih. Muslim (2002) 
841 Sahih. Hâkim (1/84) Ahmed (2/176) İbn Hibban (12/180) İbn Mace (3377) 

Tirmizi (1862) Darimi (2136) Taberânî (13/627) Beyhakî Şuab (5/8) İbn Asakir Tarih 
(64/272) 
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rivayet ettiler: 

ُ  أَْسَكَنهُ  ِفيهِ  َلْيَس  َما ُمْؤِمنٍ  ِفي َقاَل  َمنْ   َيْخُرجَ  َحتَّى اْلَخَبالِ  َرْدَغةَ  اَّللَّ
ا  َقاَل  ِممَّ

“Kim bir mü’min hakkında onda olmayan bir şeyi söylerse Allah 
onu, söylediği şeyi ispatlayana kadar radgatu’l-habal’de yerleştirir.”842 

İnsanların En Şiddetli Azap Görecek Olanları 

1596- Buhârî ve Muslim, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُرونَ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  اَّللَِّ  ِعْندَ  َعَذاباا النَّاِس  أََشدَّ  ِإنَّ   الُمَصو ِ

“Muhakkak ki kıyamet gününde insanların en şiddetli azap görecek 
olanları; (ruh taşıyan canlıların) suretlerini yapanlardır.”843 

* Mütercimin notu: Buhârî ve Muslim, Aişe radiyallahu anha’dan, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: 

 اَّللَِّ  ِبَخْلِق  يَُضاُهونَ  الَِّذينَ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  َعَذاباا النَّاِس  أََشدُّ 

“Kıyamet gününde insanların en şiddetli azap görecek olanları Allah’ın 
yarattığına benzetmeye çalışanlardır.”844 Diğer rivayet lafzında şu şekilde 
buyurmuştur: 

                                                

842 Sahih. Ebû Dâvûd (3597) Ahmed (5385) Hâkim (2/33) Beyhakî (6/82) Beyhakî 
Şuab (6/121) İbn Asakir Tarih (64/154) el-Elbani es-Sahiha (438) Mukbil b. Hadi 
Camiu’s-Sahih (643, 1930, 3218, 3320, 3602) 

843 Sahih. Buhârî (5950) Muslim (2109) 
844 Sahih. Buhârî (5954) Muslim (2107) 
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ُرونَ  الَِّذينَ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  َعَذاباا النَّاِس  أََشد ِ  ِمنْ  ِإنَّ  َورَ  َهِذهِ  يَُصو ِ  الصُّ

“Muhakkak ki kıyamet gününde insanların en şiddetli azap görecek 
olanları şu suretleri yapanlardır.”845 

Abdullah (b. Mes’ud) radiyallahu anh’den: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

ل  إنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَذاباا يَْوَم اْلِقَياَمِة َرُجل  َقَتَل نَِبيًّا أَْو َقَتَلهُ َنِبي  َوِإَماُم َضاَللٍَة َوُمَمث ِ 
 ِمَن اْلُمَمث ِِلينَ 

“Kıyamet günü insanların en şiddetli azap görecek olanı bir nebî 
tarafından öldürülen veya bir nebî’yi öldüren kimse, sapıklık önderi olan kimse 
ve ruh taşıyan canlıların suretini yapan kimsedir.”846 

Abdullah b. Mes’ud radiyallahu anh dedi ki:  

َيِضلُّ الن اس ِبَغيِر ما أنزل اَّلل أََشد  الن اِس َعذاباا َيوم الِقياَمِة ِإَمام  ضال 
ر  وَرُجل  َقَتل َنِبيًّا أَو َقَتَلُه َنِبي    وُمَصو ِ

“Kıyamet günü insanların en şiddetli azap görecek olanları; insanları Allah’ın 
indirdiği dışındakilerle saptıran sapık önder, ruh taşıyan canlıların suretini yapan 
kimse ve bir nebî öldüren yahut bir nebi’nin öldürdüğü kimsedir.”847 

                                                

845 Sahih. Buhârî (6109) 
846 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (6) 

Ahmed (1/407) Taberânî (10/211, 216) Bezzar (5/138) Şeceri Emali (271) Ebû Nuaym 
Hilyetu'l-Evliyâ (4/121) Abdulhak el-İşbili Ahkâmu’l-Kubra (1/305) el-Elbani es-Sahiha 
(281) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned (825) 

847 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Hazm el-İhkâm (6/262) 
Ma’mer Cami (75) Serî b. Yahya Hadisu Sufyan es-Sevrî (71) İbn Ebi’d-Dunya 
Sifatu’n-Nar (105) Darekutni el-İlel (900) 
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Cehennemde Ev Bina Edilmesine Sebep Olan 

Ameller 

1604- Buhârî ve Muslim, Ali848 ve Enes849 radiyallahu anhuma’dan 
rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ا َعَليَّ  َذَب كَ  َمنْ  دا أْ  ُمَتَعم ِ  النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبوَّ

“Kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemde oturacağı 
yeri hazırlasın.”850 

1605- Buhârî ve Muslim Ebu Zerr radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َعى َمنِ  أْ  ِمنَّا َفَلْيَس  َلهُ  َلْيَس  َما ادَّ  النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َوْلَيَتَبوَّ

“Kim kendisine ait olmayan bir şeyi iddia ederse bizden değildir, 
cehennemde oturacağı yeri hazırlasın.”851 

1607- Ebû Dâvûd ve Tirmizî, sahih isnad ile Muaviye radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

َجالُ  َلهُ  َيْمثَُل  أَنْ  أََحبَّ  َمنْ  ا الر ِ أْ  ِقَياما  النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبوَّ

                                                

848 Sahih. Buhârî (106) 
849 Sahih. Buhârî (108) 
850 Hadis mütevatirdir. Buhârî ve Muslim’de gelen rivayetler şu şekildedir: 
* ez-Zubeyr radiyallahu anh’den: Buhârî (107) 
* Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: Buhârî (110, 6197) Muslim (3)  
* Mugira radiyallahu anh’den: Buhârî (1291) Muslim (4) 
* Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den: Muslim (3004) 
* Abdullah b. Amr radiyallahu anhuma’dan: Buhârî (3461) 
851 Sahih. Buhârî (3508) Muslim (61) 
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“Kim insanların kendisi için ayakta durmalarını isterse ateşte 
oturacağı yeri hazırlasın.”852 

1608- Hâkim ve İbn Hibbân El-Haris b. Bersâ radiyallahu anh’den 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 ْأ َبْيتاا ِفي النَّارِ َمْن أََخَذ َشْيئاا ِمْن َماِل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِبَيِميٍن َفاِجَرٍة َفْلَيَتَبوَّ 

“Kim bir müslümanın malını yalan yeminle elde ederse 
cehennemde bir evi oturacak yer edinsin!”853 

Kâfirlerin Cehennemde, Mü’minlerin Cennette 

Kalıcı Olmaları ve Ölümün Boğazlanması 

1609- Buhârî ve Muslim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ن   َيُقومُ  ثُمَّ  النَّارَ  النَّارِ  َوأَْهُل  الَجنَّةَ  الَجنَّةِ  أَْهُل  َيْدُخُل   َيا َبْيَنُهمْ  ُمَؤذ ِ
 ُخُلود   َمْوَت، َلَ  الَجنَّةِ  أَْهَل  َوَيا َمْوَت  َلَ  النَّارِ  أَْهَل 

“Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girerler, sonra 
aralarında bir seslenici şöyle seslenir: 

“Ey cehennemlikler! Ölüm yok! Ve ey Cennetlikler! Ölüm yok! 

                                                

852 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Buhârî Edebu’l-Mufred (977) Ebû 
Dâvûd (5229) Ahmed (4/100) Tirmizî (2755) Tayalisi (1053) İbnu’l-Ca’d Musned 
(1482) Hennad Zühd (837) Abd b. Humeyd (413) Taberî Tehzibu’l-Asar (277-279) İbn 
Ebî Hâtim el-İlel (2531) Taberânî (19/351-352) Tahavî Şerhu Muşkili'l-Âsâr (1127) 
Haraiti Mesaviu’l-Ahlak (784-787) Ebu Nuaym Tarihu İsbehan (792) İbn Kani Mu’cem 
(3/72) Acurri eş-Şeria (1950) Beyhakî el-Medhal (720) İbnu’s-Semmak Emali (26) el-
Elbani es-Sahiha (357) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (155, 635, 3208, 3315) 

853 Muslim'in şartına göre sahih. Temmâm Fevaid (1339) İbn Hibbân (11/570) 
Hâkim (4/328) Humeydi (573) Taberânî (3/256) Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (446, 
5932) İbn Ebi Asım el-Ahad ve’l-Mesani (908) 
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Kalıcılık var.”854 

1610- Buhârî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 أَْهَل  َيا النَّارِ  َوِْلَْهلِ  َمْوَت  َلَ  ُخُلود   الَجنَّةِ  أَْهَل  َيا الَجنَّةِ  ِْلَْهلِ  يَُقالُ 
 َمْوَت  َلَ  ُخُلود   النَّارِ 

“Cennetliklere: “Ey Cennet halkı! Kalıcılık var, ölüm yok” denilir. 
Cehennemliklere de: “Ey Cehennem halkı! Kalıcılık var, ölüm yok” 
denilir.”855 

1611- Buhârî ve Muslim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 ِباْلَمْوِت  ِجيءَ  رِ النَّا ِإَلى النَّارِ  َوأَْهُل  الَجنَّةِ  ِإَلى الَجنَّةِ  أَْهُل  َصارَ  ِإَذا
 َلَ  الَجنَّةِ  أَْهَل  َيا ُمَنادٍ  يَُناِدي ثُمَّ  ُيْذَبحُ  ثُمَّ  َوالنَّارِ  الَجنَّةِ  َبْينَ  يُْجَعَل  َحتَّى
ا الَجنَّةِ  أَْهُل  َفَيْزَدادُ  َمْوَت  َلَ  النَّارِ  أَْهَل  َوَيا َمْوَت   َوَيْزَدادُ  َفَرِحِهمْ  ِإَلى َفَرحا
 ُحْزِنِهمْ  ِإَلى اُحْزنا  النَّارِ  أَْهُل 

“Cennetliklere cennete, cehennemlikler cehenneme girdikleri 
zaman ölüm getirilir, cennet ile cehennem arasında boğazlanır. Sonra bir 
münadi şöyle seslenir: 

“Ey Cennet halkı! Ölüm yok! Ve ey Cehennem halkı! Ölüm yok.” 
Bunun üzerine cennetliklerin sevincine sevinç eklenirken 
cehennemliklerin de hüznüne hüzün eklenir.”856 

                                                

854 Sahih. Buhârî (6544) Muslim (2849) 
855 Sahih. Buhârî (6545) Muslim (2850) 
856 Sahih. Buhârî (6548) Muslim (2850) 
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1612- Buhârî ve Muslim, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َيا أَْهَل اْلَجنَِّة َهْل  ْمَلُح َفُيَقالُ َكأَنَُّه َكْبش  أَ  اَمةِ ِباْلَمْوِت َيْوَم اْلِقيَ يَُجاُء 
 وَن َوَيْنظُُروَن َوَيُقولُوَن َنَعْم َهَذا اْلَمْوُت َقاَل َويَُقالُ َتْعِرُفوَن َهَذا؟ َفَيْشَرِئبُّ 

 ُقولُوَن َنَعمْ َويَ  َيا أَْهَل النَّاِر َهْل َتْعِرُفوَن َهَذا؟ َقاَل َفَيْشَرِئبُّوَن َوَيْنظُُرونَ 
اْلَجنَِّة ُخُلود  َفاَل َيا أَْهَل  اَل َفُيْؤَمُر ِبِه َفُيْذَبُح َقاَل ثُمَّ يَُقالُ قَ  َذا اْلَمْوُت هَ 

َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه ثُمَّ َقَرأَ َرُسوُل اَّللِ  اِر ُخُلود  َفاَل َمْوَت َقاَل َوَيا أَْهَل النَّ  َمْوَت 
َم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْْلَْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم ََل }َوأَْنِذْرُهْم َيوْ  َوَسلَّمَ 

ْنَيا  يُْؤِمنُوَن{ َوأََشاَر ِبَيِدِه ِإَلى الدُّ

“Kıyamet gününde ölüm sanki güzel bir koçmuş gibi getirilecek 

ve:  

“Ey cennetlikler! Bunu biliyor musunuz?” denilecek. Onlar 

başlarını kaldırarak bakacaklar: “Evet, bu ölümdür!” diyecekler.  

“Ey cehennemlikler! Bunu biliyor musunuz?” denilecek. Onlar da 

başlarını kaldırarak bakacaklar ve: “Evet, bu ölümdür!” diyecekler. 

Ardından emir verilerek koç kesilecek. Sonra:  

“Ey cennetlikler! Size ebediyet. Artık ölüm yok” denilecek. Yine: 

“Ey cehennemlikler! size de ebediyet!. Artık ölüm yok” denilecektir.” 

Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:  

“Onları hesabın görüleceği hasret günüyle korkut! Hâlbuki onlar 

gaflettedirler. İman etmezlerdi.” (Meryem 39) âyetini okudu ve eliyle 
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dünyaya işaret etti.”857 

1613- Ebû Ya'lâ, Bezzar ve el-Evsat’ta Taberânî, sahih isnad ile Enes 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َوالنَّارِ  اْلَجنَّةِ  َبْينَ  َفُيوَقُف  أَْمَلحُ  َكْبش   َكأَنَّهُ  ِقَياَمةِ الْ  َيْومَ  ِباْلَمْوِت  يُْؤَتى
ْيَك  َفَيُقولُونَ  اْلَجنَّةِ  أَْهَل  َيا ُمَنادٍ  يَُناِدي ثُمَّ   َتْعِرُفونَ  َهْل  َفُيَقالُ  َقاَل  َربََّنا َلبَّ

اةُ  ْذَبحُ تُ  َكَما َفُيْذَبحُ  اْلَمْوُت  َهَذا َربََّنا َنَعمْ  َفَيُقولُونَ  َهَذا؟  َهُؤََلءِ  َفَيْأَمنُ  الشَّ
 َهُؤََلءِ  َرَجاءُ  َوَيْنَقِطعُ 

“Kıyamet gününde ölüm alacalı bir koç gibi getirilir, cennet ile 
cehennem arasında durdurulur. Sonra bir münadi şöyle seslenir: 

“Ey cennetlikler!” Onlar da: “Buyur ey rabbimiz!” derler. Denilir ki: 

“Bunu tanıyor musunuz?” Onlar: “Evet, ey rabbimiz! Bu ölümdür” 
derler. Bunun üzerine bir koç boğazlanır gibi boğazlanır. Böylece şunlar 
(cennetlikler) huzura kavuşurlar, şunlar da (cehennemlikler de) 
ümitlerini keserler.”858 

1614- Sahih kaydıyla Hâkim ve İbn Mâce Ebu Hureyre radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

 َئِة َكْبٍش أَْمَلَح َفُيَقاُل َيا أَْهَل اْلَجنَّةِ يُْؤَتى ِباْلَمْوِت َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفي َهيْ 
ا ُهْم ِفيِه َفُيَقالُ ِليَن َمَخاَفَة أَ َفَيطَِّلُعوَن َخاِئِفيَن َوجِ  َتْعِرُفوَن  ْن َيْخُرُجوا ِممَّ

                                                

857 Sahih Buhârî (4730) Muslim (2849) 
858 Sahih. Ebû Ya'lâ (5/278) Ebû Ya'lâ Mu’cem (311) Taberânî Evsat (4/83) Ziyau’l-

Makdisi el-Muhtare (7/49-50) 
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َفَيطَِّلُعوَن ُمْسَتْبِشِريَن  مَّ يَُقاُل َيا أَْهَل النَّارِ ثُ  َهَذا؟ َفَيُقولُوَن َنَعْم َهَذا اْلَمْوُت 
ا ُهْم ِفيِه َفُيَقالُ َفِرِحيَن أَ  َفَيُقولُوَن َنَعْم َهَذا َتْعِرُفوَن َهَذا؟ أَ  ْن َيْخُرُجوا ِممَّ
ُخُلود  ِفيَما َتِجُدوَن  َراِط َفُيَقاُل ِلْلَفِريَقْينِ َفَيْأُمُر ِبِه َفُيْذَبُح َعَلى الص ِ  اْلَمْوُت 

ا ََل َمْوَت ِفيَها  أََبدا

“Kıyamet gününde ölüm bir koç suretinde getirilir ve:  

“Ey Cennet halkı!” Denilir. Onlar, bulundukları yerden çıkarılma 
korkusuyla ürpererek bakarlar. Onlara:  

“Bunu biliyor musunuz?” denilir. Onlar da: “Evet, bu ölümdür” 
derler. Sonra:  

“Ey cehennem halkı!” denilir. Onlar da bulundukları yerden 
çıkarılma ümidiyle sevinerek bakarlar. Onlara:  

“Bunu biliyor musunuz?” denilir. Onlar da: “Evet, bu ölümdür” 
derler. Sırat üzerinde onun boğazlanması emredilir. Sonra her iki gruba 
şöyle denilir:  

“Bulunduğunuz yerde kalıcısınız. Artık orada asla ölüm yoktur.”859 

1618- Muslim, el-Mustevrid b. Şeddad radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْنَيا َما  اْلَيم ِ  ِفي ِإْصَبَعهُ  أََحُدُكمْ  َيْجَعُل  َما ِمْثُل  ِإَلَّ  اْْلِخَرةِ  ِفي الدُّ

                                                

859 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (1/156) İbn Mace (4327) İbn Hibban 
(16/487) Ahmed (2/261, 378, 423) Dârimî (2811) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (11569) 
Hennad Zühd (212) Taberânî Evsat (6/243) Bezzar (14/315) Ebu’l-Leys es-
Semerkandî Bahru’l-Ulum (2/375) Ebu İshak el-Askerî Musnedu Ebi Hureyre (6) el-
Lâlekâî İtikad (2219) İbn Ebi Zemeneyn Usulu’s-Sunne (68) 
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 َتْرِجُع؟ ِبمَ  َفْلَيْنظُرْ 

“Ahirete göre dünyanın misali ancak birinizin parmağını denize 
daldırması gibidir. Baksın, parmağında ne kalıyor?”860 

1619- Ebu Nuaym, Said b. Cubeyr rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ْنَيا ِإنََّما  اْْلِخَرةِ  ُجَمعِ  ِمنْ  ُجُمَعة   الدُّ

“Dünya ancak ahiretin cumalarından bir cumadan ibarettir.”861 

1621- Ebu Nuaym, Ka’b rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

 َيْجَعُلهُ  أََحِدُكمْ  ُرْمحِ  ُزج ِ  ِكِضيِق  ِضيُقَها َتَناِنيرَ  َجَهنَّمَ  َدَركِ  أَْسَفلِ  ِفي ِإنَّ 
 مْ َعَلْيهِ  َفُيْطَبُق  ِبأَْعَماِلِهمْ  َقْوم   َيْدُخُلَها اْلُحْزنِ  ُجبُّ  َلهُ  يَُقالُ  اْْلَْرِض  ِفي

“Muhakkak ki cehennemin en alt tabakasında, birinizin yere sapladığı 
mızrağının ucunun darlığı gibi dar olan fırınlar vardır. Ona “Hüzün kuyusu” 
denilir. Bazı topluluklar amelleri sebebiyle ona girecekler ve üzerlerine 
kapanacaktır.”862 

1622- Ebu Nuaym, Ebu’l-Ahvas rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet 
etti: Abdullah b. Mes’ud radiyallahu anh dedi ki: 

 َفَهْل  َصَدْقَت  َقاَل  اْلُمَناِفُقونَ  َرُجل   َفَقاَل  َعَذاباا؟ أََشدُّ  النَّارِ  أَْهلِ  أيُّ 

                                                

860 Sahih. Muslim (2858) 
861 Hasen maktu. Ahmed Zühd (2205) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/279) İbn 

Ebi'd-Dunyâ Zühd (377) İbn Ebi'd-Dunyâ Zemmu’d-Dunya (251) 
862 Sahih maktu. İbn Ebî Şeybe (7/51) Hennad Zühd (221) Ebû Nuaym Hilyetu'l-

Evliyâ (2/253, 5/371) 
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بُوَن؟ َكْيَف  َتْدِري  تُْصَمدُ  َحِديدٍ  ِمنْ  َواِبيَت تَ  ِفي يُْجَعُلونَ  َقاَل  ََل  َقاَل  يَُعذَّ
َركِ  ِفي يُْجَعُلونَ  ثُمَّ  َعَلْيِهمْ   ُزج ٍ  ِمنْ  أَْضَيَق  َتَناِنيرَ  ِفي النَّارِ  ِمنَ  اْْلَْسَفلِ  الدَّ
 اْْلََبدِ  آِخرَ  ِبأَْعَماِلِهمْ  أَْقَوامٍ  َعَلى تُْطَبُق  اْلُحْزنِ  ُجبُّ  َلهُ  يَُقالُ 

“Cehennemliklerin en şiddetli azap göreni hangisidir?” Bir adam dedi ki: 

“Münafıklardır.” İbn Mes’ud radiyallahu anh dedi ki: “Doğru söyledin. 
Peki, nasıl azap göreceklerini biliyor musun?” Adam: “Hayır” dedi. İbn Mes’ud 
radiyallahu anh dedi ki: 

“Demirden tabutlara konulurlar ve üzerlerine tabutlar kapatılır. Sonra 
cehennemin en alt tabakasında mızrak ucundan daha dar olan fırınlara 
konulurlar. Ona “Hüzün kuyusu” denilir. Amelleri sebebiyle onların üzerine bu 
kuyu sonsuza kadar kapatılır.”863 

Uyarı: Denildi ki ölüm bir arazdır. Arazlar ise cisimlere dönüşmez. O 
halde nasıl koç suretinde getirilip boğazlanır? 

El-Hakîm et-Tirmizî, bu hadis hakkında selefin görüşünün, manasına 
dalmadan duraklamak ve iman etmek, ilmini Allah’a bırakmak olduğunu 
nakletmiştir. 

Bir topluluk ölümün araz değil, cisim olduğunu, koç suretinde bir mahlûk 
olduğunu, hayatın ise at suretinde olduğunu söylemişlerdir. Allah Teâlâ: 

 َواْلَحَياةَ  اْلَمْوَت  َخَلَق  الَِّذي

“Ölümü ve hayatı yaratan” (Mulk 2) buyurmuştur. Bana göre cevap 
olarak bu tercih edilir. Nitekim kitabın baş taraflarında amellerin haşredilmesi 
bölümünde buna işaret etmiştim.  

                                                

863 Sahih mevkuf. İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’n-Nar (100) 
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Allah Teâlâ’nın Ebedîlikten İstisna Etmesi 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

َماَواُت  َداَمِت  َما ِفيَها َخاِلِدينَ   َربَُّك  َشاءَ  َما ِإَلَّ  َواْْلَْرُض  السَّ

“Onlar, rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe, 
orada daimidirler” (Hud 107) 

Bil ki âlimlerin bu istisna hakkında iki görüşü vardır: 

Doğruya en yakın olanı; bunun bir istisna olmadığıdır. “İllâ” edatı “sivâ” 
manasındadır. Nitekim şöyle denilmiştir: “Sende olan iki bin dışında benim bin 
dirhemim var” yani iki bin dışında demektir. Orada kalıcıdırlar sözünün manası 
da dünyada gökler ve yerin devam ettiği müddetin dışında rabbinin dilediği 
sonsuz müddetin ona eklenmesi kadar demektir. Kalıcılık ile ifade edilen 
budur. 

Göklerle yerin devam etme süresinin önce zikredilmesindeki incelik ise 
önce zihinlerde bilineni örnek vererek meseleyi kolaylaştırmak, sonra 
zihinlerin idrak edemeyeceği şeyi belirtmek içindir. Arapların sözlerinde bir 
şeyin devamlılığını ve sonsuzluğunu anlatmak için “Gökler ve yer devam ettiği 
müddetçe sana gelmeyeceğim” şeklindeki ifadeler adet olmuştur.  

En-Nesefî, Bahru’l-Kelam’da şöyle demiştir: “Bir topluluk şöyle sordu:  

“Allah cennetliklerin ve cehennemliklerin nefeslerinin sayısını bilir mi 
bilmez mi? Şayet: “Bilmez” derseniz Allah’ı cehaletle nitelemiş olursunuz. 
Eğer “Bilir” derseniz, cennetliklerin ve cehennemliklerin fânî olacaklarını 
söylemiş olursunuz.”  

Cevap şöyle denilmesidir: Muhakkak ki Allah cennetliklerin ve 
cehennemliklerin nefeslerinin sayıyla sınırlı olmadığını, kesintiye 
uğramayacağını bilir. Eğer:  

“Bunu söylediğinizde onların fâni olmayacaklarını belirtmiş olursunuz ve 
onlar ile Allah’ı eşitlemiş olursunuz” denilirse, deriz ki: 
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“Hayır. Çünkü Allah başlangıcı olmayan el-Evvel’dir. Sonu olmayan el-
Âhir’dir. Cennetlikler ise sonradan olmadır. Onlar ancak Allah’ın kendilerini 
bâki kılmasıyla kalıcı olurlar. Allah’ın bâkî olması ise kimsenin bekasına 
bağımlı değildir. Bu sebeple yaratıcı ile yaratılanı eşit kılmak söz konusu 
değildir. 

La İlahe İllallah Diyenler Cehennemde Kalıcı 

Olmazlar 

1623- Buhârî ve Muslim, İtban b. Malik el-Ensarî radiyallahu anh’den, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

مَ  َقدْ  اَّللََّ  ِإنَّ  ُ، ِإَلَّ  ِإَلهَ  َلَ  َقاَل  َمنْ  النَّارِ  َعَلى َحرَّ  اَّللَِّ  َوْجهَ  ِبَذِلَك  َيْبَتِغي اَّللَّ

“Muhakkak ki Allah’ın vechini dileyerek “la ilahe illallah” diyenlere 
Allah cehennemi haram kılmıştır.”864 

1624- Buhârî ve Muslim, Ebu Zer radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  َلَ : َقاَل  َعْبدٍ  ِمنْ  َما  الَجنَّةَ  َدَخَل  ِإَلَّ  َذِلَك  َعَلى َماَت  ثُمَّ  اَّللَّ
 َوِإنْ  َزَنى َوِإنْ  ُقْلُت  َسَرَق  َوِإنْ  َزَنى َوِإنْ  َقاَل  َسَرَق؟ َوِإنْ  َزَنى َوِإنْ  ُقْلُت 
 َزَنى َوِإنْ  َقاَل  َسَرَق؟ َوِإنْ  َزَنى َوِإنْ  ُقْلُت  َسَرَق  َوِإنْ  َزَنى َوِإنْ  َقاَل  َسَرَق؟
 َذر ٍ  أَِبي أَْنِف  َرْغمِ  َعَلى َسَرَق  َوِإنْ 

“Herhangi bir kul “lâ ilahe illallah (Allah’tan başka ibadete layık hak 
ilah yoktur)” der, sonra bunun üzerine ölürse mutlaka cennete gider.” 
Dedim ki: “Zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da mı?” Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem: 

                                                

864 Sahih. Buhârî (425) Muslim (33) 
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“Zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da” buyurdu. Ben yine: “Zina 
etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da mı?” dedim. Buyurdu ki: 

“Zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da” buyurdu. Ben yine: “Zina 
etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da mı?” dedim. Buyurdu ki: 

“Ebu Zer’in burnu sürtünse de, zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa 
da.”865 

1625- Ahmed, Bezzar ve Taberânî aynısını Ebu’d-Derdâ radiyallahu 
anh’den rivayet etmişlerdir. Hadisin sonu şu şekildedir: 

ْرَداءِ  أَِبي أَْنُف  َرِغمَ  َوِإنْ   الدَّ

“Ebu’d-Derda’nın burnu sürtse de.”866 

1626- Muslim, Ubade b. es-Samit radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ا َوأَنَّ  َّللُ ا ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  أَنْ  َشِهدَ  َمنْ  دا مَ  اَّللِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ  النَّارَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َحرَّ

“Kim Allah’tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve 
Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Allah’ın rasulü olduğuna 
şahitlik ederse Allah ona ateşi haram kılar.”867 

1627- Muslim, Muaz b. Cebel radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in kendisine şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

                                                

865 Sahih. Buhârî (5827) Muslim (94) 
866 Muslim'in şartına göre sahih. Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (10897-99) Ahmed 

(6/442) İbn Bişran Emali (137) Bezzar (10/58) Tahavî Şerhu Muşkili'l-Âsâr (3995, 
4002) Temmam Fevaid (456) İbn Abdilber et-Temhid (9/242) Ebu Nuaym Musnedu 
Ebi Hanife (s.175) Beyhakî el-Ba’s (589) İbn Fahir Mucibatu’l-Cenne (28) Ebu Muti el-
Mısri Emali (45) 

867 Sahih. Muslim (29) 
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ا َوأَنَّ  اَّللُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  أَنَّ  َيْشَهدُ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما دا  ِإَلَّ  َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ
َمهُ  ا َقاَل  َفَيْسَتْبِشُروا ِبَها أُْخِبرُ  أََفاَل  اَّللِ  َرُسوَل  َيا: َقاَل  النَّارِ  َعَلى اَّللُ  َحرَّ  ِإذا
ا َمْوِتهِ  ِعْندَ  ُمَعاذُ  ِبَها َفأَْخَبرَ  َيتَِّكُلوا  َتأَثُّما

“Allah’tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed 
(sallallahu aleyhi ve sellem)’in Allah’ın kulu ve rasulü olduğuna şahitlik 
eden hiçbir kul yoktur ki Allah onu ateşe haram kılmış olmasın.” Muaz 
radiyallahu anh dedi ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Bunu insanlara haber verip müjdelemeyeyim mi?” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“O zaman buna güvenirler.” Muaz radiyallahu anh (ilmi gizlemiş olma 
korkusu ile) bunu ancak ölmek üzere iken haber verdi.”868 

1628- Muslim, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ةِ  ِمْثَقالُ  َقْلِبهِ  ِفي أََحد   النَّارَ  َيْدُخُل  ََل   َيْدُخُل  َوََل  ِإيَمانٍ  ِمنْ  َخْرَدلٍ  َحبَّ
ةِ  ِمْثَقالُ  َقْلِبهِ  ِفي أََحد   اْلَجنَّةَ   ِكْبِرَياءَ  ِمنْ  َخْرَدلٍ  َحبَّ

“Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan cehenneme girmez. 
Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan cennete girmez.”869 

1629- Muslim, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 اْلَجنَّةَ  َدَخَل  َشْيئاا ِباَّللِ  يُْشِركُ  ََل  َماَت  َمنْ 

                                                

868 Sahih. Buhârî (128) Muslim (32) 
869 Sahih. Muslim (91) 
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“Kim Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse cennete girer.”870 

1630- Cabir radiyallahu anh’den: “Bir adam Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’e geldi ve dedi ki: “Ey Allah’ın rasulü! Gerekli kılan iki şey nedir?” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

 َشْيئاا ِباَّللِ  ِركُ يُشْ  َماَت  َوَمنْ  اْلَجنَّةَ  َدَخَل  َشْيئاا ِباَّللِ  يُْشِركُ  ََل  َماَت  َمنْ 
 النَّارَ  َدَخَل 

“Kim Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse cennete girer. Kim 
de Allah’a bir şeyi ortak koşarsa cehenneme girer.”871 

1631- Hâkim, Ömer radiyallahu anh’den rivayet ediyor: “Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ا َعْبد   َيُقولَُها ََل  َكِلَمةا  َْلَْعَلمُ  ِإن ِي  ِإَلَّ  َذِلَك  َعَلى َفَيُموُت  َقْلِبهِ  ِمنْ  َحقًّ
َمهُ  ُ  َحرَّ ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  النَّارِ  َعَلى اَّللَّ  اَّللَّ

“Muhakkak ki ben bir kelime biliyorum, bir kul onu gerçekten 
kalbinden söyler de bunun üzerine ölürse mutlaka Allah ona ateşi haram 
kılar. Bu kelime: La ilahe illallah sözüdür.”872 

1632- Buhârî ve Muslim, Osmân b. Affân radıyallahu anh’den, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler:  

 َدَخَل اْلَجنَّةَ  أَنَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ اَّللُ َوُهَو َيْعَلُم  َمْن َماَت  

“Her kim Allah’tan başka ibadete layık hak ilah olmadığı bildiği 

                                                

870 Sahih. Muslim (92) 
871 Sahih. Muslim (93) 
872 Sahih. İbn Hibbân (1/434) Hâkim (1/143, 502) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare 

(1/360) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (7/174) Beyhakî el-Ba’s (593) 
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halde ölürse cennete girer.”873  

Bu konuda gelen hadisler tevatür haddinden fazladır. Nitekim kırktan 
fazla sahabeden bize rivayet edilmiştir. Bunları el-Ezharu’l-Mutenasira Fi 
Ahbari’l-Mutevatira kitabımızda zikrettik. 

1633- İbn Hibbân, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  َقاَل  َمنْ  ا ْتهُ َنَفعَ  اَّللَّ  أََصاَبهُ  َما َذِلَك  َقْبَل  أََصاَبهُ  َدْهِرهِ  ِمنْ  َيْوما

“Kim lâ ilahe illallah derse hayatında bir gün faydasını görür. 
Öncesinde (cehennem azabından) isabet eden isabet eder.”874 

1640- el-Huttelî, ed-Dibâc’da İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُ  َفَرغَ  ِإَذا  ِإنَّ  اْلَعْرِش  َتْحِت  ِمنْ  ِكَتاباا أَْخَرجَ  َخْلِقهِ  َبْينَ  اْلَقَضاءِ  ِمنَ  اَّللَّ
اِحِمينَ  أَْرَحمُ  َوأََنا َغَضِبي َسَبَقْت  َرْحَمِتي  ِمْثَل  النَّارِ  ِمنَ  َفُيْخِرجُ  َقاَل  الرَّ

 أَْهلِ  ِمْثَلْي  َقاَل  أَنَّهُ  َظن ِي َوأَْكَثرُ  َقاَل  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمْثَلْي  َقاَل  أَوْ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ 
 اَّللَِّ  ُعَتَقاءُ  أَْعُيِنِهمْ  َبْينَ  َمْكُتوب   اْلَجنَّةِ 

“Allah mahlûkat arasında hükmü bitirdiği zaman arşın altından: 
“Muhakkak ki rahmetim gazabımı geçmiştir ve ben merhametlilerin en 

                                                

873 Sahih. Muslim (26)  
874 Muslim'in şartına göre sahih. Sufyan es-Sevrî Hadisu Sufyan es-Sevrî (108) 

es-Serî b. Yahya Ahadiu’s-Seri b. Yahya (103) Abdurrazzak (3/386) Bezzar (15/66) 
İbn Hibbân (7/272) Taberânî Evsat (4/12, 6/273) Taberânî Sagir (393) İbnu’l-A’rabi 
Mu’cem (906-908, 1163) İbn Sersal Cüz (242) Hatib Muvaddahu Evham (2/18, 435) 
Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (5/46, 7/126, 10/397) Abdurrahman b. Amr es-Semmanî 
Sahaifu’l-İsna Aşer (el yazma no: 30) ed-Dubbî ed-Dua (154) Beyhakî Şuab (1/109) 
İbn Nukta et-Takyid (s.157) İbn Hacer Netaicu’l-Efkar (4/281) el-Elbani es-Sahiha 
(1932) 
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merhametlisiyim” yazısını çıkarır. Cennet halkının bir misli kadarını 
çıkarın. (ravi dedi ki: “Veya “cennet halkının iki misli kadarını” dediğini 
daha çok zannediyorum) Onların alınlarında “Allah’ın azatlıları” yazar.”875 

Kâfirlerin Pişmanlıkları 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ُمْسِلِمينَ  َكانُوا َلوْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَودُّ  ُرَبَما

“İnkâr edenler zaman zaman: “Keşke biz de Müslüman olsaydık” 
diye arzu ederler.” (Hicr 6) 

1264- İbnu’l-Mubarek, İbn Cerir ve Beyhakî, İbn Abbas ve Enes 
radiyallahu anhum’un “İnkâr edenler zaman zaman: “Keşke biz de 
Müslüman olsaydık” diye arzu ederler.” (Hicr 6) ayetinden bahsedip şöyle 
dediklerini rivayet ettiler: 

ُ  َيْجَمعُ  َحْيُث  َهَذا  اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  َطاَيااْلخَ  أَْهلِ  َبْينَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ
 َتْعُبُدوَن؟ ُكْنُتمْ  َما َعْنُكمْ  أَْغَنى َما اْلُمْشِرُكونَ  َفَيُقولُ  النَّارِ  ِفي َواْلُمْشِرِكينَ 
ُ  َفَيْغَضُب   َيَودُّ  ُرَبَما} َتَعاَلى َقْولُهُ  َفَذِلَك  َرْحَمِتهِ  ِبَفْضلِ  َفُيْخِرُجُهمْ  َلُهمْ  اَّللَّ
 {ُمْسِلِمينَ  َكانُوا َلوْ  َكَفُروا الَِّذينَ 

“Bu, Allah Azze ve Celle’nin müslümanlardan günahkâr olanlarla 
müşrikleri cehennemde bir araya getirdiği zaman olacaktır. Müşrikler 
diyecekler ki: 

“Size müslüman olmanızın ne faydası oldu? Neye ibadet ediyordunuz?” 
Allah bunun üzerine onlara öfkelenecek, fazlı ve rahmetiyle onları 

                                                

875 Hasen. Huttelî ed-Dibac (44) İbn Ebi Davud el-Ba’s (53) Zehebi İsbatu’ş-Şefaat 
(42) 
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çıkaracaktır. Allah Teâlâ’nın şu ayeti da bunu anlatmaktadır: “İnkâr edenler 
zaman zaman: “Keşke biz de Müslüman olsaydık” diye arzu ederler.” 
(Hicr 6)876 

1645- Taberânî Evsat’ta sahih isnadla Cabir radıyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا ِإنَّ  ِتي ِمنْ  َناسا بُونَ  أُمَّ ُ  َشاءَ  َما النَّارِ  ِفي َفَيُكونُوا ِبُذنُوِبِهمْ  يَُعذَّ  أَنْ  اَّللَّ
ُرُهمْ  ثُمَّ  َيُكونُوا ْركِ  أَْهُل  يَُعي ِ  ِمنْ  ِفيهِ  تَُخاِلُفوَنا ُكْنُتمْ  َما َنَرى َما َفَيُقولُونَ  الش ِ

د   َيْبَقى َفاَل  َنَفَعُكمْ  َوِإيَماِنُكمْ  َتْصِديِقُكمْ  ُ  أَْخَرَجهُ  ِإَلَّ  ُمَوح ِ  َرُسولُ  َقَرأَ  ثُمَّ  اَّللَّ
 {ُمْسِلَمْينِ  َكانُوا َلوْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَودُّ  ُرَبَما} َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ 

“Ümmetimden bazıları, günahları sebebiyle azap görürler ve 
Allah’ın kalmalarını dilediği kadar bir süre cehennemde kalacaklardır. 
Sonra müşrikler onları ayıplayarak: “Dünyada iken tasdikinizin size bir 
fayda sağladığını görmüyoruz” diyecekler. Bunun üzerine Allah Teâlâ 
cehennemden çıkarmadık hiçbir tevhid ehli bırakmayacaktır.” Daha sonra 
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem:  

“İnkâr edenler zaman zaman: “Keşke biz de Müslüman olsaydık” 
diye arzu ederler.” (Hicr 6) ayetini okudu.”877 

1646- Taberânî, İbn Ebi Asım ve Beyhakî, Ebu Musa radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

ُ  َشاءَ  َمنْ  َوَمَعُهمْ  النَّارِ  ِفي النَّارِ  أَْهُل  اْجَتَمعَ  ِإَذا  اْلِقْبَلةِ  أَْهلِ  ِمنْ  اَّللَّ
                                                

876 Sahih. İbnu’l-Mubarek Zühd (1602) Taberî Tefsir (14/8, 10) Beyhakî el-Ba’s 
(639) 

877 Hasen. Taberânî Evsat (5/222) Nesâî Tefsir (s.291) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ 
(11271) el-Lalekai İtikad (2052) İbn Merduye İntika (152) Mukbil b. Hadi Camiu’s-
Sahih (627, 4152, 4427) 
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ارُ  َيُقولُ   َعْنُكمْ  أَْغَنى َفَما َقالُوا َبَلى َقالُوا ِلِميَن؟ُمْس  َتُكونُوا أََلمْ  اْلُكفَّ
 ِبَها َفأُِخْذَنا ُذنُوب   َلَنا َكاَنْت  َقالُوا النَّاِر؟ ِفي َمَعَنا ِصْرتُمْ  َوَقدْ  ِإْساَلُمُكمْ 
ا َفأُْخِرُجوا اْلِقْبَلةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكانَ  ِبَمنْ  َفأََمرَ  الُواقَ  َما َفَيْسَمعُ   َك َذلِ  َرأَى َفَلمَّ
 َرُسولُ  َوَقَرأَ  َقاَل  َخَرُجوا َكَما َفَنْخُرجُ  ُمْسِلِمينَ  ُكنَّا َلْيَتَنا َيا َقالُوا النَّارِ  أَْهُل 
 َيَودُّ  ُرَبَما ُمِبين   َوُقْرآن   اْلِكَتاِب  آَياُت  ِتْلَك  الر} َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ 

 {ُمْسِلِمينَ  َكانُوا َلوْ  َكَفُروا الَِّذينَ 

“Cehennemlikler cehennemde toplandığı zaman onların yanında 
Allah’ın dilediği kıble ehlinden (günah sahibi) kimseler de bulunur. 
Kâfirler derler ki: 

“Sizler müslümanlar değil miydiniz?” Onlar da: “Evet” derler. 
Kâfirler: “Müslüman olmanızın size ne faydası oldu? Siz de bizimle 
cehenneme girdiniz” derler. Onlar da derler ki: “Bizim günahlarımız 
vardı, bunlar sebebiyle yakalandık.” Onların ne dedikleri işitilir ve kıble 
ehlinden olanların çıkarılmaları emredilir. Cehennem ehli bunu görünce 
derler ki: “Keşke bizler de müslümanlar olsaydık. Onlar gibi biz de 
çıkarılırdık.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şu ayeti okudu: 

“Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın âyetleridir. 
İnkâr edenler zaman zaman: “Keşke biz de Müslüman olsaydık” diye 
arzu ederler.” (Hicr 1-2)878 

1647- Taberânî, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Ona Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den: “İnkâr edenler zaman 
zaman: “Keşke biz de Müslüman olsaydık” diye arzu ederler.” (Hicr 6) 
ayeti hakkında bir şey işitip işitmediği sorulunca dedi ki: 

                                                

878 Sahih ligayrihi. İbn Ebi Asım es-Sunne (844) Taberî Tefsir (14/8) Hâkim 
(2/265) İbn Ebî Hâtim Tefsir (12324, 12327) Vahidi el-Vesit (504) Beyhakî el-Ba’s 
(642) 
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“Evet, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
işittim: 

ُ  يُْخُرجُ  ا اَّللَّ  ِمْنُهمْ  ِنْقَمَتهُ  َيْأُخذُ  َوَبْعَدَما النَّارِ  ِمنَ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َناسا
ا َوَقاَل  ُ  أَْدَخَلُهمُ  َلمَّ  َتْزُعُمونَ  اْلُمْشِرُكونَ  َلُهمُ  َقاَل  اْلُمْشِرِكينَ  َمعَ  النَّارَ  اَّللَّ
ْنَيا ِفي اَّللَِّ  أَْوِلَياءُ  أَنَُّكمْ  ُ  َسِمعَ  َفِإَذا النَّاِر؟ ِفي َمَعَنا َباَلُكمْ  َفَما الدُّ  َذِلَك  اَّللَّ
َفاَعةِ  ِفي أَِذنَ  ِمْنُهمْ   اْلُمْؤِمنُونَ  َوَيْشَفعُ  يُّونَ َوالنَّبِ  اْلَماَلِئَكةُ  َفَيْشَفعُ  َلُهمْ  الشَّ
 ِمْثَلُهمْ  ُكنَّا َلْيَتَنا َقالُوا َذِلَك  اْلُمْشِرُكونَ  َرأَى َفِإَذا اَّللَِّ  ِبِإْذنِ  َيْخُرُجوا َحتَّى

َفاَعةُ  َفُتْدِرَكَنا  الَِّذينَ  َيَودُّ  ُرَبَما} اَّللَِّ  َقْولُ  َفَذِلَك  َقاَل  َمَعُهمْ  َفَنْخُرجَ  الشَّ
ْونَ { ُمْسِلَمْينِ  َكانُوا وْ لَ  َكَفُروا  َسَوادٍ  أَْجلِ  ِمنْ  اْلَجَهنَِّمي ِينَ  اْلَجنَّةِ  ِفي َفُيَسمَّ
 َفَيْغَتِسُلونَ  َفَيْأُمُرُهمْ  اَِلْسمَ  َهَذا َعنَّا أَْذِهْب  َربُّ  َيا َفَيُقولُونَ  ُوُجوِهِهمْ  ِفي
 َعْنُهمْ  اَِلْسمُ  َذِلَك  َفَيْذَهُب  اْلَجنَّةِ  َنَهرِ  ِفي

“Allah onlardan intikamını aldıktan sonra müminlerden bazılarını 
cehennemden çıkarır. Allah onları müşriklerle beraber cehenneme 
koyunca müşrikler: 

“Siz dünyadayken Allah’ın dostları olduğunuzu iddia etmiyor 
muydunuz? Neden bizimle beraber cehennemdesiniz?” derler. Allah 
Teâlâ müşriklerin böyle dediğini duyunca müslümanlar için şefaat 
edilmesine izin verir. Bunun üzerine melekler, nebîler ve mü’minler, 
Allah’ın izniyle cehennemden çıkmaları için kendilerine şefaatçi olurlar. 
Bunu gören müşrikler. 

“Keşke onlar gibi olsaydık, bize de şefaat yetişir ve onlarla 
beraber cehennemden çıkardık” derler. Allah Teâlâ’nın: 

“İnkâr edenler zaman zaman “Keşke biz de müslüman olsaydık” 
diye çok arzu ederler” (Hicr 2) ayeti buna işaret etmektedir. Yüzlerinin 
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karalığından dolayı onlara “cehennenmlikler” denilir. Onlar: 

“Ey rabbimiz! Bizden bu ismi gider” derler. Allah onlara emreder 
ve cennet nehrinde yıkanınca bu isim onlardan kaldırılır.”879 

1468- İbn Cerir (et-Taberî) İbn Mes’ud radiyallahu anh’den: “İnkâr 
edenler zaman zaman “Keşke biz de müslüman olsaydık” diye çok arzu 
ederler” (Hicr 2) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti  

 النَّارِ  ِمنَ  َيْخُرُجونَ  َرأَْوُهمْ  ِإَذا اْلَجَهنَِّمي ِينَ  ِفي َهَذا

“Cehennemlikler günahkâr müslümanların ateşten çıkarıldıklarını 
görünce “keşke müslüman olsaydık” diye temenni edeceklerdir.”880 

1650- Hennad, Said b. Cubeyr rahimehullah’tan  “Rabbimiz! And 
olsun biz müşriklerden değildik” diyecekler” (En’am 23) ayeti hakkında 
şöyle dediğini rivayet etti: 

ا  ِفيَها َمنْ  َفَقاَل  التَّْوِحيدِ  أَْهلِ  ِمنْ  النَّارَ  َدَخَل  َمنْ  ِبِإْخَراجِ  أُِمرَ  َلمَّ
ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  َفْلَنُقْل  َتَعاَلْوا اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َنا اَّللَّ  َفَقالُوا َهُؤََلءِ  َمعَ  نُْخَرجَ  أَنْ  َلَعلَّ
ُقوا َفَلمْ   {ُمْشِرِكينَ  ُكنَّا َما َرب َِنا َواَّللَِّ } َفَحَلُفوا َقاَل  يَُصدَّ

“Tevhid ehlinden cehenneme girmiş olanların çıkarılmaları emredilince 
oradaki müşrikler: “Gelin la ilahe illallah diyelim, belki onlarla beraber 
çıkarılırız” derler. Bunu söylerler de kabul edilmez. Bunun üzerine yemin 
ederek:  

“Rabbimiz! And olsun biz müşriklerden değildik” derler.”881 

                                                

879 Sahih. İbn Hibban (16/457) Taberânî Evsat (8/106) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(7/253) 

880 Hasen. Taberî Tefsir (14/9) 
881 Buhârî'nin şartına göre sahih. Hennad Zühd (194) Taberî Tefsir (9/194, 195) 
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Cehennemden En Son Çıkan ve Cennete En Son 

Giren Kimse 

 1653- Muslim, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا ِمْنَهاِإن ِي َْلَْعَلُم آِخَر أَ  اْلَجنَِّة ُدُخوَلا  َر أَْهلِ َوآخِ  ْهِل النَّاِر ُخُروجا
ا َرُجل   اْلَجنَّةَ  اَّللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َلُه اْذَهْب َفَيُقوُل  َيْخُرُج ِمَن النَّاِر َحْبوا

يَُّل ِإَلْيِه أَنََّها َمْلَى َفَيْرِجُع َفَيُقوُل َيا َرب ِ َوَجْدتَُها َفَيْأِتيَها َفُيخَ  َفاْدُخْل اْلَجنَّةَ 
يَُّل َفُيخَ  َهْب َفاْدُخِل اْلَجنََّة َقاَل َفَيْأِتيَهااذْ  هُ ُقوُل اَّللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى لَ َفيَ  َمْلَى

ِإَلْيِه أَنََّها َمْلَى َفَيْرِجُع َفَيُقوُل َيا َرب ِ َوَجْدتَُها َمْلَى َفَيُقوُل اَّللُ َلُه اْذَهْب 
ْنَيا َفاْدُخْل اْلَجنَّةَ  َوَعَشَرَة أَْمَثاِلَها أَْو ِإنَّ َلَك َعَشَرَة أَْمَثاِل  َفِإنَّ َلَك ِمْثَل الدُّ

ْنَيا َلَقْد  َوأَْنَت اْلَمِلُك؟ َقاَل  أََتْسَخُر ِبي أَْو أََتْضَحُك ِبي َفَيُقولُ  َقاَل  الدُّ
ِحَك َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه َقاَل َرأَْيُت َرُسوَل اَّلِل َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َض 

 َذاَك أَْدَنى أَْهِل اْلَجنَِّة َمْنِزَلةا  يَُقالُ  َفَكانَ 

“Ben cehennemliklerin cehennemden en son çıkacak olanını ve 

cennetliklerin en son cennete girecek olanını iyi biliyorum. Bu zat 

cehennemden emekleyerek çıkacak ve Allah Tebareke ve Teâlâ ona:  

“Haydi, git, cennete gir” diyecek. Bunun üzerine o zat cennete gi-

decek, fakat ona cennet dolmuş gibi görünecek ve dönecek: “Ey 

Rabbim! Ben cenneti dolmuş buldum” diyecek. Allah Tebareke ve Teâlâ 

ona yine: “Git cennete gir” diyecek. O da gidecek. Fakat ona yine cennet 

                                                

Acurri eş-Şeria (808) 
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dolmuş gibi gelecek ve tekrar dönecek: “Ya rabbi! Ben onu dolmuş 

buldum” diyecek. Allah ona tekrar: “Git cennete gir! Zira orada senin için 

dünya kadar ve dünyanın on misli yer vardır. Yahut sana dünyanın on 

misli yer vardır” diyecek. O zat:  

“Melik sen olduğun halde benimle alay mı ediyorsun? Yahut be-

nim aklıma mı gülüyorsun?” diyecek.” Ravi dedi ki: “Rasulullah sallallahu 

aleyhi ve sellem'in güldüğünü, hatta azı dişlerinin göründüğünü gördüm. 

Ashab arasında: “Cennetliklerin en aşağı mertebede olanı bu zattır” diye 

söyleniyordu”882 

1654- Yine Muslim, İbn Mes’ud radiyallahu anh’den, Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ةا َوَتْسَفُعُه  َرُجل   آِخُر َمْن َيْدُخُل اْلَجنَّةَ  ةا َوَيْكُبو َمرَّ َفْهَو َيْمِشي َمرَّ
ةا النَّ  اِني ِمْنِك َتبَ  َجاَوَزَها اْلَتَفَت ِإَلْيَها َفَقاَل  َفِإَذا َما اُر َمرَّ َلَقْد  اَرَك الَِّذي َنجَّ

ا ِمَن اْْلَ  ِليَن َواْْلِخِريَن َفُتْرَفُع َلُه َشَجَرة  أَْعَطاِني اَّللُ َشْيئاا َما أَْعَطاُه أََحدا وَّ
جَ أَْدِنِني ِمْن َهِذِه ال َفَيُقوُل أَْي َرب ِ  َها َوأَْشَرَب ِمْن شَّ َرِة َفِلَْسَتِظلَّ ِبِظل ِ

ْيَرَها َلَعل ِي ِإنَّ أَْعَطْيُتَكَها َسأَْلَتِني غَ  َماِئَها َفَيُقوُل اَّللُ َعزَّ َوَجلَّ َيا اْبَن آَدمَ 
ُه َيَرى َما ََل َوَربُُّه َيْعِذُرُه ِْلَنَّ   أَْن ََل َيْسأََلُه َغْيَرَهاَويَُعاِهُدهُ  َفَيُقوُل ََل َيا َرب ِ 

َها َوَيْشَرُب ِمْن َماِئَها َصْبرَ  ثُمَّ تُْرَفُع َلُه  َلُه َعَلْيِه َفُيْدِنيِه ِمْنَها َفَيْسَتِظلُّ ِبِظل ِ
َهِذِه ِْلَْشَرَب أَْدِنِني ِمْن  َسُن ِمَن اْْلُوَلى َفَيُقوُل أَْي َرب ِ َشَجَرة  ِهَي أَحْ 

 أََلْم ُتَعاِهْدِني َها ََل أَْسأَلَُك َغْيَرَها َفَيُقوُل َيا اْبَن آَدمَ ِمْن َماِئَها َوأَْسَتِظلَّ ِبِظل ِ 
 َفُيَعاِهُدهُ   ِمْنَها َتْسأَلُِني َغْيَرَهاَلَعل ِي ِإْن أَْدَنْيُتَك  أَْن ََل َتْسأََلِني َغْيَرَها َفَيُقولُ 

                                                

882 Sahih Buhârî (6571, 7511) Muslim (186) 
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ْنَها َفُيْدِنيِه مِ  ا ََل َصْبَر َلُه َعَلْيهِ ى مَ َوَربُُّه َيْعِذُرُه ِْلَنَُّه َيرَ  أَْن ََل َيْسأََلُه َغْيَرَها
َها َوَيْشَرُب ِمْن َماِئَها اْلَجنَِّة ِهَي  َد َباُب ثُمَّ تُْرَفُع َلُه َشَجَرة  ِعنْ  َفَيْسَتِظلُّ ِبِظل ِ

َها أَْدِنِني ِمْن  ِمَن اْْلُوَلَيْيِن َفَيُقوُل أَْي َرب ِ  أَْحَسنُ  َهِذِه ِْلَْسَتِظلَّ ِبِظل ِ
أََلْم تَُعاِهْدِني أَْن  ْشَرَب ِمْن َماِئَها ََل أَْسأَلَُك َغْيَرَها َفَيُقوُل َيا اْبَن آَدمَ َوأَ 

َوَربُُّه َيْعِذُرُه ِْلَنَُّه  َهِذِه ََل أَْسأَلَُك َغْيَرَها ا َقاَل َبَلى َيا َرب ِ ََل َتْسأََلِني َغْيَرهَ 
َت أَْهِل َفِإَذا أَْدَناُه ِمْنَها َفَيْسَمُع أَْصَوا ِمْنَهاى َما ََل َصْبَر َلُه َعَلْيَها َفُيْدِنيِه َيرَ 

َيا اْبَن آَدَم َما َيْصِريِني ِمْنَك؟  َيُقولُ فَ  اْلَجنَِّة َفَيُقوُل أَْي َرب ِ أَْدِخْلِنيَها
نْ  َوأَْنَت أََتْسَتْهِزُئ ِمن ِي  َيا َوِمْثَلَها َمَعَها؟ َقاَل َيا َرب ِ أَيُْرِضيَك أَْن أُْعِطَيَك الدُّ

لُوا أَََل َتْسأَلُوِني ِممَّ أَْضَحُك َفَقا َربُّ اْلَعاَلِميَن؟ َفَضِحَك اْبُن َمْسُعوٍد َفَقاَل 
  َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقالُواَهَكَذا َضِحَك َرُسوُل اَّلِل َصلَّى اَّللُ  ِممَّ َتْضَحُك َقاَل 

 اْلَعاَلِميَن ِحيَن َقاَل  َرب ِ ِمْن َضِحِك  مَّ َتْضَحُك َيا َرُسوَل اَّلِل َقاَل مِ 
َوَلِكن ِي  ي ََل أَْسَتْهِزُئ ِمْنَك ِإن ِ  َربُّ اْلَعاَلِميَن؟ َفَيُقولُ  أََتْسَتْهِزُئ ِمن ِي َوأَْنَت 
 َعَلى َما أََشاُء َقاِدر  

“Cennete gireceklerin sonuncusu bir kimsedir ki, bir yüzükoyun 
düşer, bir onun yüzünü ateş çarpıp yakar. Nihayet böyle böyle ilerleyerek 
ateşini sınırına geçtiği zaman ona döner ve:  

“Beni senden kurtaran Allah çok yücedir. O, öncekilerden ve 
sonrakilerden hiç kimseye vermemiş olduğunu bana vermiştir.” der. 
Sonra ona bir ağaç gösterilir. Bunun üzerine: “Ey Rabbim! Beni şu ağaca 
yakınlaştır da gölgesiyle gölgeleneyim, suyundan da içeyim” der. Aziz 
ve Celil olan Allah Teâlâ:  
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“Ey Âdemoğlu! Eğer bu dilediğini sana verirsem belki başka bir 
şeyler daha istersin” diye buyurur. O da: “Ya Rabbi! İstemem” deyip, bir 
daha istemeyeceğine dair yemin eder. Rabbi onu bu nimete karşı 
sabırkâr olmadığını bildiği için, onu mazur görür ve onu oraya yanaştırır. 
O da ağacın gölgesinden gölgelenir ve oradaki sudan içer. Derken 
karşısında evvelinkinden daha güzel başka bir ağaç dikilir. O kul yine:  

“Ey Rabbim! Beni şuna da yaklaştır, suyundan içeyim ve 
gölgesinden istifade edeyim ve senden başka bir şey istemem” der. 
Allah Teâlâ da:  

“Ey Âdemoğlu! Sen ondan başkasını istemeyeceğine bana ahid 
vermedin mi?” diye buyurup, “Eğer seni ona izin verirsem, belki sen 
daha başkasını istersen.” der. Bunun üzerine o adam başka bir şey 
istemeyeceğine dair rabbine sözler verir. Onun buna karşı da sabrının 
olmadığını bildiği için Rabbi yine onu mazur görür. Onun da gölgesinden 
istifade edip, suyundan içer. Sonra üçüncüsünde Cennet kapısının yanı 
başında, öncekilerden daha güzel bir ağaç görür. Yine: “Ey Rabbim! Beni 
şuna yanaştır da gölgesinden istifade edeyim ve suyundan da içeyim, 
diye niyaz eder. Rabbi:  

“Âdemoğlu! Başkasını istemeyeceğine dair bana ahid vermedin 
mi?” diye serzenişte bulunur. O kimse: “Evet, şunu da, artık başkasını 
istemem” der. Ona karşı da sabrı olmadığını bildiği için Rabbi kendisini 
mazur görür ve onu oraya yanaştırır. Fakat bu son ağaca yaklaştığı vakit 
cennet ehlinin seslerini duyar ve: “Ya Rabbi! Ne olur beni oraya sok!” 
diye istirhamda bulunur. Bu sözü üzerine Allah Teâlâ:  

“Ey Âdemoğlu! Senin dilediklerinden beni kurtaracak nedir? Sana 
bütün dünyayı verir, ona bir mislini daha katarsam buna razı olur 
musun?” diye buyurur. O da: “Ey Rabbim! Sen âlemlerin rabbi iken, 
benimle alay mı ediyorsun?” der ve bu ihsana şaşırıp kalır.” Bunu 
söylerken İbn Mesud güldü ve  

“Benim niçin güldüğümü sorsanıza?” dedi. “Niçin gülüyorsun?” diye 
sordular. Dedi ki:  “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem de böyle gülmüştü. 
“Ey Allah’ın rasulü! Niçin gülüyorsun?” diye sordukları vakit buyurdu ki:  

“O kimse: “Sen âlemlerin rabbi iken benimle alay mı ediyorsun?” 
dediğinde Âlemlerin Rabbinin gülmesine güldüm” dedi. Bunun üzerine 
Allah Teâlâ ona: “Ben seninle alay etmiyorum, lâkin Ben istediğime 
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Kâdir olanım” diye buyurur.”883 

1655- Muslim, Mugira b. Şu’be radıyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallâhu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُهَو َرُجل  َيِجيُء َبْعَد  ى أَْهِل اْلَجنَِّة َمْنِزَلةا َقاَل نَ َما أَدْ  َسأََل ُموَسى َربَّهُ 
 َكْيَف َوَقدْ  اُل َلُه اْدُخِل اْلَجنََّة َفَيُقوُل أَْي َرب ِ َفُيقَ  اْلَجنَِّة اْلَجنَّةَ َما أُْدِخَل أَْهُل 

أَْن َيُكوَن َلَك ِمْثُل  أَتَْرَضى َنَزَل النَّاُس َمَناِزَلُهْم َوأََخُذوا أََخَذاِتِهْم َفُيَقاُل َلهُ 
َوِمْثُلُه  َذِلَك َلَك  ْنَيا؟ َفَيُقوُل: َرِضيُت َرب ِ َفَيُقولُ ُمْلِك َمِلٍك ِمْن ُمُلوِك الدُّ 

َذا َلَك َوَعَشَرُة هَ  ِمْثُلُه َوِمْثُلُه َوِمْثُلُه َفَقاَل ِفي اْلَخاِمَسِة َرِضيُت َرب ِ َفَيُقولُ وَ 
ْت َعْينَُك َفَيُقوُل َرِضيُت َرب ِ أَْمثَاِلِه َوَلَك َما اْشَتهَ   َرب ِ  َقاَل  ْت َنْفُسَك َوَلذَّ

َغَرْسُت َكَراَمَتُهْم ِبَيِدي َوَخَتْمُت  أُوَلِئَك الَِّذيَن أََرْدُت  َقاَل  َفأَْعاَلُهْم َمْنِزَلةا؟
 رٍ َيْخطُْر َعَلى َقْلِب َبشَ  َوَلمْ  َعْين  َوَلْم َتْسَمْع أُُذن   َفَلْم َترَ  َعَلْيَها

“Musa aleyhi's-selâm Rabbine: “Cennet ehlinden konumu (yeri) 
en aşağı olan kimdir?” diye sordu. Allah Teâlâ da şöyle buyurdu:  

“Bu kimse, cennete cennetliklerin girmesinden sonra (cennete) 
gelen kimsedir. O adama: “Cennete gir” denilir. O da: “Ey Rabbim! Nasıl 
gireyim? Cennetteki insanlar yerlerini almışlar, kendilerine verilen 
nimetleri kapmışlardır” diye cevap verir. Kendisine:  

“Sana dünyadaki meliklerin (kralların) malları-mülkleri mislince 
versem razı olur musun?” denilir. O da: “Razı oldum, ey Rabbim” diye 
cevap verir. Allah (Azze ve Celle) ona:  

“Sana, bu vardır ve bir misli misli misli misli (daha) vardır.” diye 

                                                

883 Sahih. Muslim (187) 
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buyurur. Adam da beşinci kez (yine) “Razı oldum ey Rabbim!” der. Allah 
Teâlâ: “Bu sanadır ve on katı da senindir. Nefsinin çektiği gözünün lezzet 
aldığı da senindir” diye buyurur. Bunun üzerine o yine: “Razı oldum ey 
Rabbim!” diye cevap verir. (Musa aleyhi's-selâm) bu sefer:  

“Ey Rabbim! Cennette konumları en yüksek olanlar kimdir?” diye 
sorar. Allah Azze ve Celle de şöyle buyurur:  

“Benim seçtiğim ve onlarda bunu karar kılıp bıraktığım, hiçbir 
gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer kalbinin 
hatırına getirmediği nimetlere sahip olan seçkin kimselerdir.”884 

1664- Taberânî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

 ُقمْ  َلهُ  َفَقاَل  َوَجلَّ  َعزَّ  ِبهِ  َمرَّ  َرُجالا  ُدُخوَلا  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  آِخرِ  ِمنْ  ِإنَّ 
ا َعَلْيهِ  َفأَْقَبَل  اْلَجنَّةَ  َفاْدُخلِ   َلَك  َنَعمْ  َقاَل  َشْيئاا؟ ِلي أَْبَقْيَت  َوَهْل  َفَقاَل  َعاِبسا
ْمُس  َعَلْيَها َطَلَعْت  َما ِمْثَل   َغَرَبْت  أَوْ  الشَّ

“Muhakkak ki en son cennete girecek olan kimseye Allah Azze ve Celle: 

“Kalk ve cennete gir” buyurur. O da yüzü asık bir şekilde cennete yönelir 
ve der ki: “Benim için başka bir şey kaldı mı?” Allah Teâlâ buyurur ki: 

“Evet. Senin için üzerine güneşin doğduğu veya battığı şeylerin misli 
kadarı vardır.”885 

  

                                                

884 Sahih. Muslim (189) 
885 Hasen mevkuf. Taberânî (9/242) 
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Cennetliklerin Özellikleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

َماَواُت  َعْرُضَها َوَجنَّةٍ  َرب ُِكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  ِإَلى َوَساِرُعوا  َواْْلَْرُض  السَّ
ْت   ِلْلُمتَِّقينَ  أُِعدَّ

“Bir de Rabbinizden mağfirete ve muttakiler için hazırlanan eni 
gökler ile yer kadar olan Cennete koşun!” (Âl-i İmran 133) 

1666- Hâkim sahih kaydıyla Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 
ediyor: 

دُ مُ  َيا َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبي ِ  ِإَلى َرُجل   َجاءَ   أََرأَْيَت  َحمَّ
َماَواُت  َعْرُضَها َجنَّةا   َقدْ  الَِّذي اللَّْيَل  أََرأَْيَت  َقاَل  النَّاُر؟ َفأَْينَ  َواْْلَْرُض  السَّ
ُ  َقاَل  ؟النََّهارَ  َجَعَل  َفأَْينَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْلَبَس  ُ  َيْفَعُل  َكَذِلَك  َقاَل  أَْعَلمُ  اَّللَّ  َما اَّللَّ
 َيَشاءُ 

““Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve şöyle dedi: 

“Ey Muhammed! Ne dersin, cennetin genişliği göklerle yer kadar ise o 
halde cehennem nerededir?”  şöyle buyurdu: 

“Ne dersin, gece her şeyi kapladığında gündüz nereye gidiyor?” 
Adam: 

“Allah en iyi bilendir” dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 
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“İşte böyle, O dilediğini yapandır.”886  

1667- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ أَْعَدْدُت ِلِعَبا  اِلِحيَن َما َلَ َعْين  َرأَْت َوَلَ أُُذن  َسِمَعْت ِدي الصَّ َقاَل اَّللَّ
َفاْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم َفالَ َتْعَلُم َنْفس  َما أُْخِفَي َلُهْم  َلَ َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشرٍ وَ 

ِة أَْعُينٍ   ِمْن ُقرَّ

“Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: “Salih kullarım için hiçbir 
gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin kalbinin 
hatırına gelmemiş şeyler hazırladım.” (Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki) 
“Dilerseniz şu ayeti okuyun:  

“Yaptıklarına mükâfat olmak üzere hoşlarına gidecek nimetlerden 
kendileri için gizli tutulan şeyleri hiç kimse bilemez.” (Secde 17)887  

1668- Ebû Dâvûd, Tirmizî, sahih kaydıyla Hâkim, Nesâî, İbn Hibbân ve 
Beyhakî, Ebû Hureyre radıyallahu anh’den, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا  َما َوِإَلى ِإَلْيَها اْنظُرْ  َقاَل  ِجْبِريَل  أَْرَسَل  َوالنَّارَ  َجنَّةَ الْ  اَّللُ  َخَلَق  َلمَّ
 َفَرَجعَ  ِفيَها ِْلَْهِلَها اَّللُ  أََعدَّ  َما َوِإَلى ِإَلْيَها َفَنَظرَ  َفَجاءَ  ِفيَها ِْلَْهِلَها أَْعَدْدُت 

ِتَك  فَقاَل  ِإَلْيهِ   َفُحِجَبْت  ِبَها َفأََمرَ  َدَخَلَها ِإَلَّ  أََحد   ِبَها َيْسَمعُ  ََل  َوِعزَّ
 َقاَل  ِفيَها ِْلَْهِلَها أَْعَدْدُت  َما َوِإَلى ِإَلْيَها َفاْنظُرْ  ِإَلْيَها اْرِجعْ  َقاَل  ِباْلَمَكاِرهِ 

                                                

886 Muslim'in şartına göre sahih. İshak b. Rahuye (437) İbn Hibban (1/306) 
Bezzar (16/224) Hâkim (1/92) Ebu Nuaym Delailu’n-Nubuvve (380) el-Elbani es-
Sahiha (2892) 

887 Sahih. Buhârî (3244, 4779, 7498) Muslim (2824)   
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ِتَك  َفَقاَل  َفَرَجَع ِإَلْيهِ  ِباْلَمَكاِرهِ  ُحِجَبْت  َقدْ  ِهَي  َفِإَذا ِإَلْيَها َفَرَجعَ   َقدْ  َوِعزَّ
 َما َوِإَلى ِإَلْيَها َفاْنظُرْ  النَّارِ  ِإَلى اْذَهْب  َقاَل  أََحد   ْدُخَلَهايَ  ََل  أَنْ  َخِشيُت 
 َفِإَذا ِفيَها ِْلَْهِلَها أُِعدَّ  َما َوِإَلى ِإَلْيَها َفَنَظرَ  َفَجاَءَها ِفيَها ِْلَْهِلَها أَْعَدْدُت 

ا َبْعُضَها َيْرَكُب  ِهَي  ِتَك  فَقاَل  َفَرَجعَ  َبْعضا  َفَيْدُخَلَها أََحد   ِبَها َيْسَمعَ  ََل  َوِعزَّ
ْت  ِبَها َفأََمرَ  َهَواِت  َفُحفَّ ِتَك  َقاَل  ِإَلْيهِ  َفَرَجعَ  ِبالشَّ  ََل  أَنْ  َخِشيُت  َلَقدْ  َوِعزَّ
 َدَخَلَها ِإَلَّ  أََحد   ِمْنَها َيْنُجوَ 

“Allah cennet ve cehennemi yaratınca Cibril’i gönderdi ve:  

“Cennete git ve cennetlikler için orada hazırladıklarıma bak” 
buyurdu. O da geldi ve ona baktı. Allah’ın cennetlikler için hazırladığı 
şeyleri gördü. Geri dönüp dedi ki:  

“İzzetine yemin ederim cenneti işiten herkes ona girer.” Bunun 
üzerine onun hoşa gitmeyen şeylerle örtülmesini emretti. Cibril’e:  

“Ona git ve cennetlikler için orada hazırladığım şeylere (yine) 
bak” buyurdu. O da dönüp baktığında hoşlanılmayan şeylerle 
örtüldüğünü gördü ve geri döndü. Dedi ki:  

“İzzetine yemin ederim, oraya hiçkimsenin girmeyeceğinden 
korktum.” Allah Azze ve Celle:  

“Cehenneme git, ona ve cehennemlikler için orada hazırladığım 
şeylere bak” buyurdu. O da gidip cehenneme ve cehennemlikler için 
orada hazırlanmış şeylere baktı. Onun birbiri üzerine binmiş olduğunu 
gördü. Geri döndü ve dedi ki:  

“İzzetine yemin ederim onu işiten hiçkimse oraya girmez.” Bunun 
üzerine Allah cehennemin arzu edilen şeylerle kaplanmasını emretti. 
Cibril tekrar bakıp döndüğünde şöyle dedi:  

“İzzetine yemin ederim, hiçkimsenin oraya girmeden 
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kurtulamayacağından korktum.”888 

1671- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî 

sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِت اْلَجنَُّة ِباْلَمَكاِرهِ حُ  َهَواِت  فَّ ِت النَّاُر ِبالشَّ  َوُحفَّ

“Cennet hoşa gitmeyen şeylerle, cehennem de şehvetlerle 

kuşatılmıştır.”889 

Aynısını Muslim, Enes radiyallahu anh’den rivayet etti.890 

1674- Taberânî ceyyid isnad ile İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan, 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا ُ  َخَلَق  َلمَّ  َسِمَعْت  أُُذن   َوَل َرأَْت  َعْين   ََل  َما ِفيَها َخَلَق  َعْدنٍ  َجنَّةَ  اَّللَّ
 {اْلُمْؤِمنُونَ  أَْفَلحَ  َقدْ } َفَقاَلْت  َتَكلَِّمي َلَها َقاَل  ثُمَّ  َبَشرٍ  َقْلِب  َعَلى َخطَرَ  َوَل

“Allah Adn cennetini yaratınca orada hiçbir gözün görmediği, 

hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin kalbine gelmeyen şeyler de 

yarattı. Sonra ona: “Konuş” buyurdu. O da: “Mü’minler kurtuluşa 

ermiştir” (Mu’minun1) dedi.”891 

1676- Bezzar, Taberânî ve Beyhakî, Ebu Said el-Hudrî radıyallahu 
anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

                                                

888 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (2/332, 354, 373) Hâkim (1/79) İbn 
Hibban (16/406) Ebû Dâvûd (4744) Tirmizî (2560) Nesâî (3763) Ebû Ya’la (5940) 
Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned (1400) 

889 Sahih. Muslim (2823) 
890 Sahih. Muslim (2822) 
891 Sahih ligayrihi. Taberânî (11/184) Taberânî Evsat (1/224) Ziyau’l-Makdisi el-

Muhtare (11/227) Temmam Fevaid (258, 259) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (16) İbn 
Asakir Tarih (17/37, 52/151) 
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ُ  َخَلَق  ةٍ  ِمنْ  َوَلِبَنةا  َذَهٍب  ِمنْ  َلِبَنةا  اْلَجنَّةَ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اَّللَّ  َوَغَرَسَها ِفضَّ
 َفَقاَلْت  اْلَمالِئَكةُ  َفَدَخَلْتَها{ اْلُمْؤِمنُونَ  أَْفَلحَ  َقدْ } َفَقاَلْت  َتَكلَِّمي َلَها َوَقاَل 
 اْلُمُلوكِ  َمْنِزَل  طُوَباكِ 

 “Allah Tebarek ve Teâlâ, cenneti bir tuğla altından, bir tuğla 
gümüşten olarak yarattı. Onun ağaçlarını dikti ve ona: “Konuş” buyurdu. 
O da dedi ki:  

“İman edenler kurtulmuştur.” (Mu’minun 1) Melekler oraya girdiler 
ve dediler ki: “Sana müjdeler olsun, sultanların evi!”892 

1682- Ebu’ş-Şeyh Kitabu’l-Azamet’te İbn Ömer radiyallahu 

anhuma’nın şöyle dediğini rivayet etti: 

ُ  َخَلَق  ا َتَعاَلى اَّللَّ  ِلُكل ِ  َقاَل  ثُمَّ  َوآَدمَ  َواْلَقَلمَ  َوَعْدنَ  اْلَعْرَش  ِبَيِدهِ  أَْرَبعا
 َفَكانَ  ُكنْ  َشْيءٍ 

“Allah Teâlâ dört şeyi eliyle yarattı: Arşı, Adn cennetini, kalemi ve 

Âdem aleyhi's-selâm’ı. Sonra herşeye “Ol” dedi, onlar da oldular.”893 

1687- Buhârî ve Muslim, Sehl b. Sa’d es-Saidî radiyallahu anh’den, 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

                                                

892 Muslim'in şartına göre sahih. Bezzar (Keşfu’l-Estar 3507) Taberani Evsat 
(4/99) el-Muhallisiyyat (782) Ebu Nuaym Hilye (6/204) Deylemi (664) İbn Bişran Emali 
(1065) Beyhakî el-Ba’s (829) el-Elbani es-Sahiha (2662) 

893 Muslim'in şartına göre sahih. Ebu Said ed-Darimî en-Nakdu Ale’l-Merisî (38, 
106) Hâkim (2/349) Taberî Tefsir (20/145) el-Lâlekâî es-Sunne (729-30) İbn Batta el-
İbane (229) Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (1018) Beyhakî el-Esmâ ve’s-Sifat (693) 
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ْنَيا ِمنَ  َخْير   الَجنَّةِ  ِمنَ  أََحِدُكمْ  ْوطِ َس  َمْوِضعُ   َعَلْيَها َوَما الدُّ

“Birinizin kamçısının cennetteki yeri, dünyadan ve 

üzerindekilerden daha hayırlıdır.”894 

Bezzar aynısını Enes radiyallahu anh’den rivayet etmiştir.895 

1688- Buhârî ve Muslim, Ebû Hureyre radıyallahu anh’den, Nebî 

sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler:  

ْمُس َوَتْغُرُب  َلَقاُب َقْوٍس ِفي الَجنَّةِ  ا َتْطُلُع َعَلْيِه الشَّ  َخْير  ِممَّ

“Elbette cennetteki bir yay, üzerine güneşin doğup battığı 

herşeyden hayırlıdır.”896 

1693- Tirmizî ve İbn Ebi'd-Dunyâ, Sa’d b. Ebi Vakkas radiyallahu 

anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا ِفي الَجنَِّة َبَدا َلَتَزْخَرَفْت َلُه َما َبْيَن خَ  َواِفِق َلْو أَنَّ َما يُِقلُّ ظُُفر  ِممَّ
َمَواِت وَ  َوَلْو  أَنَّ َرُجالا ِمْن أَْهِل الَجنَِّة اطََّلَع َفَبَدا أََساِوُرُه  اْلَْرِض السَّ

ْمُس َضْوَء النُُّجومِ  ْمِس َكَما َتْطِمُس الشَّ  َلَطَمَس َضْوَء الشَّ

“Cennet’teki nimetlerden bir tırnağın taşıyabileceği kadar az bir şey 

dünyaya gösterilmiş olsaydı gökler ve yeryüzü her tarafıyla süs 

içerisinde kalırdı. Cennetliklerden bir kişi dünyaya bir baksa ve 

bileziklerinden biri dünyaya görünse güneşin yıldızların ışığını silip 

                                                

894 Sahih. Buhârî (2892, 3250, 6415)  
895 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Hibbân (16/411) Ebu Avane (7356) Ahmed 

(3/141, 153, 207, 263) Tirmizî (1651) Ebû Ya'lâ (6/411) Bezzar (12/355)  
896 Sahih Buhârî (2793) 
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süpürdüğü gibi o da güneşin ışığını silip süpürürdü.”897 

1694- Muslim, Enes b. Mâlik radıyallahu anh’den, Rasulullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti:  

ْنَيا ِمْن أَهْ  ُيْصَبُغ ِفي النَّاِر َصْبَغةا فَ  ِل النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمةِ يُْؤَتى ِبأَْنَعِم أَْهِل الدُّ
ا َقطُّ  َيا اْبَن آَدَم َهْل َرأَْيَت  ثُمَّ يَُقالُ  ؟ َفَيُقوُل ََل ؟ َهْل َمرَّ َخْيرا   ِبَك َنِعيم  َقطُّ

ْنَيا ِمْن أَْهِل اْلَجنَّةِ َواَّلِل َيا َرب ِ َويُْؤَتى ِبأََشد ِ  ا ِفي الدُّ ْصَبُغ َفيُ  النَّاِس بُْؤسا
؟ َهْل َمرَّ  َصْبَغةا ِفي اْلَجنَِّة َفُيَقاُل َلهُ  ا َقطُّ  ِبَك َيا اْبَن آَدَم َهْل َرأَْيَت بُْؤسا

؟ َفَيُقوُل ََل ِشدَّ  ةا َقطُّ  ب ِ َما َمرَّ ِبي بُْؤس  َقطُّ َواَّلِل َيا رَ  ة  َقطُّ  َوََل َرأَْيُت ِشدَّ

“Kıyamet gününde cehennemliklerin dünyaya dalan en müreffehi 

getirilerek cehenneme bir kere daldırılacak, sonra:  

“Ey âdemoğlu! Hiç bir hayır gördün mü? Sana hiç bir nimet uğradı 

mı?” denilecek. O: “Hayır! Vallahi ey rabbim!” diyecek. Bir de 

cennetliklerden dünyada iken insanların en yoksulu getirilecek ve 

cennete bir kere daldırılacak. Kendisine:  

“Ey Âdemoğlu! Hiç yoksulluk gördün mü? Başından hiç şiddet 

geçti mi?” diye sorulacak. O da:  “Hayır! Vallahi ya Rabbi! Başımdan hiç 

yoksulluk geçmedi. Hiç bir şiddet görmedim” diyecektir.”898 

                                                

897 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizî (2538) Ahmed (1/169, 171) Buhârî Tarih 
(6/208) Abdullah b. Mubarek Musned (115) Devraki Musnedu Sa’d b. Ebi Vakkas (26) 
Taberânî Evsat (8/363) İbn Habib Vasfu’l-Firdevs (163) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne 
(210, 266) 

898 Sahih Muslim (2807) Ahmed (3/203) İbn Mace (4321) 
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Cennetlerin Sayıları, İsimleri ve Dereceleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َجنََّتانِ  َرب ِهِ  َمَقامَ  َخاَف  َوِلَمنْ 

“Rabbinin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.” 

(Rahman 46) 

 َجنََّتانِ  ُدوِنِهَما َوِمنْ 

“O ikisinden başka, iki cennet daha vardır.” (Rahman 62) 

 اْْلَْبَواُب  َلُهمُ  ُمَفتََّحةا  َعْدنٍ  َجنَّاِت 

“Kapıları yalnızca kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır.” (Sad 

50) 

 نُُزَلا  اْلِفْرَدْوِس  َجنَّاُت  َلُهمْ  َكاَنْت 

“Onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır” (Kehf 107) 

 َنِعيمٍ  َوَجنَُّت  َوَرْيَحان   َفَرْوح  

“Artık rahatlık, istirahat ve Naim cenneti vardır.” (Vakıa 89) 

اَلمِ  َدارُ  َلُهمْ    َرب ِِهمْ  دَ ِعنْ  السَّ

“Onlar için Rableri katında selamet yurdu vardır.” (En’am 127) 
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 اْلَمْأَوى َجنَّةُ  ِعْنَدَها

“Cennetü’l-Me’vâ da onun yanındadır.” (Necm 15) 

 اْلُخْلدِ  َدارُ  ِفيَها َلُهمْ 

“Orada onlara kalıcılık yurdu vardır.” (Fussilet 28)  

1699- Buhârî ve Muslim, Ebu Musa radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ٍة آِنَيُتُهَما َوَما ِفيِهَما َوَجنََّتاِن ِمْن َكَذا آِنَيُتُهَما َوَما َوَجنََّتاِن ِمْن ِفضَّ 
ْنظُُروا ِإَلى َرب ِِهْم ِإَلَّ ِرَداُء الِكْبِر َعَلى َوْجِهِه َوَما َبْيَن الَقْوِم َوَبْيَن أَْن يَ  ِفيِهَما

 ِفي َجنَِّة َعْدنٍ 

“Gümüşten olan iki cennet vardır ki, kapları ve o cennetlerin 

içindekiler gümüştendir. Altından da iki cennet vardır ki kapları ve o 

cennetlerin içindekiler altındır. Adn cennetinde, onlar ile rablerine 

bakmaları arasında ancak O’nun yüzündeki kibriya (ululuk) 

perdesidir.”899 

1701- Hâkim ve Beyhakî, Ebu Musa el-Eşarî radiyallahu anh’den, 
“Rabbinin makamından korkana iki cennet vardır” (Rahman 46) ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

اِبِقينَ  َذَهٍب  ِمنْ  َجنََّتانِ  ةٍ  ِمنْ  َوَجنََّتانِ  ِللسَّ  ِللتَّاِبِعينَ  ِفضَّ

“Öne geçenler için altından iki cennet, tabi olanlar için gümüşten iki 

                                                

899 Sahih. Buhârî (4878-79) Muslim (180, 2838) 



548 

 

cennet vardır.”900 

1704- Buhârî, Enes radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet etti: 

هُ  َفَجاَءْت  ُغالَم   َوُهوَ  َبْدرٍ  َيْومَ  َحاِرَثةُ  يَب أُِص   اَّللُ  َصلَّى النَِّبي ِ  ِإَلى أُمُّ
ِ، َرُسوَل  َيا َفَقاَلْت  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   َيُك  َفِإنْ  ِمن ِي َحاِرَثةَ  َمْنِزَلةَ  َعَرْفَت  َقدْ  اَّللَّ
 َوْيَحِك  َفَقاَل  أَْصَنُع؟ َما َرىتَ  اْلُْخَرى َتُكنِ  َوِإنْ  َوأَْحَتِسْب  أَْصِبرْ  الَجنَّةِ  ِفي

 الِفْرَدْوِس  َجنَّةِ  َلِفي َوِإنَّهُ  َكِثيَرة   ِجَنان   ِإنََّها ِهَي؟ َواِحَدة   أََوَجنَّة   أََوَهِبْلِت 

“Harise radiyallahu anh genç bir delikanlı iken Bedir günü vurulmuştu. 
Annesi Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve dedi ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Harise’nin benim yanımdaki yerini biliyorsun. Eğer 
cennette ise sabreder ve karşılığını Allah’tan beklerim. Eğer öyle değilse nasıl 
davranmamı uygun görürsün?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu 
ki: 

“Yazık sana! Oğlunu mu kaybettin! Onun tek bir cennet olduğunu 
mu sanıyorsun? Muhakkak ki cennetler çoktur. Şüphesiz o Firdevs 
cennetindedir.”901 

Kurtubi dedi ki: “Denildi ki yedi cennet vardır; Daru’l-Celal, Daru’s-
Selam, Daru’l-Huld, Adn Cenneti, Me’vâ Cenneti, Naim Cenneti ve Firdevs 
Cenneti.” 

Yine denildi ki: Cennetler Ebu Musa radiyallahu anh hadisinde geçtiği 
gibi sadece dört tanedir. Hepsi de Me’vâ, Huld, el-Adn ve es-Selam olarak 

                                                

900 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (1/157, 2/516) İbn Ebî Şeybe (7/141) 
Beyhakî el-Ba’s (782) Ebu Nuaym Sıfatu’l-Cenne (142) Dineveri el-Mucalese (1414) 
İbnu’l-Cevzi Zemmu’l-Heva (s.242) Ebu Ya’la el-Ferra Fevaid (57) 

901 Sahih. Buhârî (6550) 
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nitelenmiştir.”902 

 El-Halimî bu görüşü tercih etmiş ve şöyle demiştir: “İki cennet yakın 
kullar için, iki cennet de diğer sağ ashabı içindir. Her bir cennette dereceler, 
menziller ve kapılar vardır.”903 

1705- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

الَةَ  َوأََقامَ  َوِبَرُسوِلهِ  ِباَّللَِّ  آَمنَ  نْ مَ  ا َكانَ  َرَمَضانَ  َوَصامَ  الصَّ  َعَلى َحقًّ
 ُوِلدَ  الَِّتي أَْرِضهِ  ِفي َجَلَس  أَوْ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي َجاَهدَ  الَجنَّةَ  يُْدِخَلهُ  أَنْ  اَّللَِّ 
رُ  أََفالَ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا َفَقالُوا ِفيَها  َدَرَجةٍ  ِمائَةَ  الَجنَّةِ  ِفي ِإنَّ  َقاَل  ؟النَّاَس  نَُبش ِ

َها ُ  أََعدَّ َرَجَتْينِ  َبْينَ  َما اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي ِلْلُمَجاِهِدينَ  اَّللَّ َماءِ  َبْينَ  َكَما الدَّ  السَّ
 َوأَْعَلى الَجنَّةِ  أَْوَسطُ  َفِإنَّهُ  الِفْرَدْوَس  َفاْسأَلُوهُ  اَّللََّ  َسأَْلُتمُ  َفِإَذا اْلَْرِض وَ 
ْحَمنِ  َعْرُش  َفْوَقهُ  - أَُراهُ  - لَجنَّةِ ا رُ  َوِمْنهُ  الرَّ  الَجنَّةِ  أَْنَهارُ  َتَفجَّ

“Kim Allah’a ve rasulüne iman eder, namazı kılar, Ramazan 
orucunu tutarsa Allah’ın onu cennete koyması bir hak olur. Allah 
yolunda cihad etmiş olsun yahut doğmuş olduğu memleketinde (hicret 
etmeden) oturmuş olsun fark etmez.” Dediler ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Bunu insanlara müjdeleyelim mi?” Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Muhakkak ki cennette yüz derece vardır. Allah onları, Allah 
yolunda cihad edenler için hazırlamıştır. Her iki derece arası gökle yer 
arası kadardır. Allah’tan istekte bulunduğunuz zaman Firdevs’i isteyin. 
Zira o cennetin ortası ve en yüksek yeridir. Onun üzerinde Rahman’ın 

                                                

902 Kurtubi Tezkira (2/349) 
903 Kurtubi Tezkira (2/349) 
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arşı vardır. Cennet nehirleri de oradan fışkırır.”904 

Cennetin ortası ile kastedilen en iyi ve en üstün yeridir. İbn Hibban dedi 
ki: “Genişlik olarak ortasıdır. Etrafında cennetler vardır. Firdevs en üstün ve 
en yüksek yeridir.” 

1706- Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî, Ubade b. es-Samit radiyallahu 

anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 

ettiler: 

ِ َدَرَجَتْيِن َكمَ  َماِء َواْْلَْرِض ِفي الَجنَِّة ِمائَُة َدَرَجٍة َما َبْيَن ُكل   ا َبْيَن السَّ
ُر أَْنَهاُر الَجنَِّة اْلَرْ  ْوِقَها ِمْن فَ وَ  َبَعةُ َواْلِفْرَدْوُس أَْعاَلَها َدَرَجةا َوِمْنَها تَُفجَّ

َ َفَسُلوُه الِفْرَدْوَس  َيُكوُن الَعْرُش   َفِإَذا َسأَْلتُُم اَّللَّ

“Cennette yüz derece vardır. Her iki derece arası gökle yer arası 

kadardır. Firdevs en üstün derecedir. Oradan dört nehir fışkırır. Onun 

üstünde arş olur. Allah’tan istediğinizde Firdevs’i isteyin.”905 

1707- Beyhakî, Muaz radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َماءِ  َبْينَ  َما ِمْثُل  َدَرْجَتْينِ  ُكل ِ  َبْينَ  َما َدَرَجةٍ  ِمائَةَ  اْلَجنَّةِ  ِفي ِإنَّ   السَّ
ْحَمِن  َعْرُش  وفوقها َوأَْوَسطَُها اْلَجنَّةِ  أَْعَلى ُس َواْلِفْرَدوْ  َواْْلَْرِض  الرَّ

رُ  َوِمْنَها  اْلِفْرَدْوَس  َفَسُلوهُ  اَّللََّ  َسأَْلُتمُ  الَجنَِّة َفِإَذا أَْنَهارُ  تَُفجَّ

“Muhakkak ki cennet yüz derecedir. Her iki derecenin arası gökle 
yer arası kadardır. Firdevs ise cennetin en yükseği ve orta yeridir. Onun 

                                                

904 Sahih. Buhârî (2790) 
905 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizî (2531) Hâkim (1/152) Ahmed (5/316, 

321) İbn Ebi’d-Dunya Sifatu’l-Cenne (75) Abd b. Humeyd (182) 
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da üstünde Rahman’ın arşı vardır. Cennet nehirleri oradan fışkırır. 
Allah’tan istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin.”906 

1713- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ  َيْرَفُعهُ  َباَلا  َلَها يُْلِقي َلَ  اَّللَِّ  ِرْضَوانِ  ِمنْ  ِبالَكِلَمةِ  َلَيَتَكلَّمُ  الَعْبدَ  ِإنَّ   اَّللَّ
 َباَلا  َلَها يُْلِقي َلَ  اَّللَِّ  َسَخطِ  ِمنْ  ِبالَكِلَمةِ  َلَيَتَكلَّمُ  الَعْبدَ  َوِإنَّ  َدَرَجاٍت  ِبَها

 َجَهنَّمَ  ِفي ِبَها َيْهِوي

“Muhakkak ki kul nereye varacağını düşünmeden Allah’ın razı 
olacağı bir söz söyler, Allah bu sebeple dereceler yükseltir. Yine kul 
nereye varacağını düşünmeden Allah’ı öfkelendiren bir söz söyler, bu 
sebeple cehenneme yuvarlanır.”907 

1714- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َرَجاِت؟ ِبهِ  َوَيْرَفعُ  اْلَخَطاَيا ِبهِ  اَّللُ  َيْمُحو َما َعَلى أَُدلُُّكمْ  أَََل   َقالُوا الدَّ
 ِإَلى اْلُخَطا َوَكْثَرةُ  اْلَمَكاِرهِ  َعَلى اْلُوُضوءِ  ِإْسَباغُ  َقاَل  اَّللِ  َرُسوَل  َيا َبَلى

اَلةِ  َواْنِتَظارُ  اْلَمَساِجدِ  اَلةِ  َبْعدَ  الصَّ َباطُ  َفَذِلُكمُ  الصَّ  الر ِ

“Dikkat edin! Size kendisiyle Allah’ın günahları sileceği ve 
dereceleri yükselteceği şeyi göstereyim mi?” Dediler ki: 

                                                

906 Muslim'in şartına göre sahih. Ebû Ya'lâ’nın Musned’inden naklen: Busayrî 
İthafu'l-Mahera (765) Ahmed (5/240) Tirmizî (2530) İbn Mâce (4331) Taberânî 
(20/158) Bezzar (Keşfu’l-Estar 26) İbn Mende et-Tevhid (648) Beyhakî el-Ba’s (227) 
el-Elbani es-Sahiha (1913, 3229) 

907 Sahih. Buhârî (6478) Muslim (2988) 
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“Evet, ey Allah’ın rasulü!” Buyurdu ki: 

“Hoşlanılmayan durumlara rağmen abdesti tam almak, mescide 
adımları çoğaltmak, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte 
ribat (Allah yolunda nöbet) budur.”908 

1715- Ebû Dâvûd, sahih kaydıyla Tirmizî, İbn Mâce ve İbn Hibbân, İbn 
Amr radıyallahu anhuma’dan rivayet ediyorlar: “Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

ْنَيا  يَُقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن اْقَرْأ َواْرَتِق َوَرت ِْل َكَما ُكْنَت تَُرت ُِل ِفي الدُّ
 َفِإنَّ َمْنِزَلَتَك ِعْنَد آِخِر آَيٍة َتْقَرُؤَها

 “Kur’ân okuyana şöyle denilir: “Oku ve derecelerde yüksel, 
dünyada tertil ile okuduğun gibi tertil ile (tane tane) oku. Şüphesiz senin 
mevkiin, okuduğun ayetin sonundadır.”909  

1718- Taberanî, Fudale b. Ubeyd ve Temim ed-Darî radiyallahu 
anhuma’dan, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
etti: 

ْنَيا ِمنَ  َخْير   َواْلِقْنَطارُ  ِقْنَطار   َلهُ  ُكِتَب  َلْيَلةٍ  ِفي آَياٍت  َعْشرَ  َقَرأَ  َمنْ   الدُّ
 آَيةٍ  ِلُكل ِ  َواْرَق  اْقَرأْ  َوَجلَّ  َعزَّ  َربَُّك  َيُقولُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  َفِإَذا ِفيَها َوَما
 اْقِبْض  ِلْلَعْبدِ  َوَجلَّ  َعزَّ  َربَُّك  َيُقولُ  َمَعهُ  آَيةٍ  آِخرِ  ِإَلى َيْنَتِهَي  َحتَّى َجةا َدرَ 

                                                

908 Sahih. Muslim (251) 
909 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih.  Acurri Ahlaku Hameleti’l-Kur’an 

(10) Ahmed (2/192) İbn Hibbân (3/44) Hâkim (1/739) Tirmizi (2914) Ebu Davud (1464) 
Nesai Sunenu’l-Kubra (5/22) Begavi Şerhu’s-Sunne (1178) İbni Ebi Şeybe (6/131) 
Ramehurmuzi Muhaddisu’l-Fasıl (235-237) Taberânî (13/507) Şeceri Emali (592) 
Beyhaki (2/53) Beyhaki Şuabu’l-İman (2/391) 
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 النَِّعيمَ  َوِبَهِذهِ  اْلُخْلدَ  ِبَهِذهِ  َفَيُقولُ  أَْعَلمُ  أَْنَت  َربُّ  َيا ِبَيِدهِ  اْلَعْبدُ  َفَيُقولُ 

“Kim bir gecede on ayet okursa ona bir kıntar vardır. Kıntar dünya 
ve içindekilerden hayırlıdır. Kıyamet günü olduğu zaman rabbin Azze ve 
Celle buyurur ki: 

“Oku, her ayet için bir derece yüksel. Derecelerin sonuncusu, son 
okuduğun ayetle beraberdir.” Rabbin Azze ve Celle kula: “Tut” der. Kul 
da eliyle der ki: 

“Rabbim! Sen daha iyi bilensin.” Allah buyurur ki: “Şu huld 
cenneti, şu da naim cennetidir.”910 

El-Hattabî dedi ki: “Kur’ân’ın bütün ayetlerini ezberleyen ahirette 
cennetin en yüksek derecesine ulaşır. Kur’ân’dan bir kısmını ezberleyen, o 
miktarda derecelerde yükselir.” 

1722- Ebû Ya'lâ ceyyid isnad ile Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ِفيَعةُ  اْلَمْنِزَلةُ  اَّللَِّ  ِعْندَ  َلهُ  َلَيُكونُ  اْلَعْبدَ  ِإنَّ   َيَزالُ  اَفمَ  ِبَعَملٍ  َيَنالَُها َما الرَّ
 ُ َغهُ  َحتَّى َيْكَرهُ  ِبَما َيْبَتِليهِ  اَّللَّ  ِإيَّاَها يَُبل ِ

“Muhakkak ki kulun, Allah katında, ameli sebebiyle ulaşamadığı 
yüksek makamı olur. Allah Azze ve Celle onu bu makama ulaşıncaya 
kadar hoşlanmadığı şeylerle iptila eder.”911 

1725- Hennad, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini rivayet 
etti: 

                                                

910 Hasen. Taberânî (2/50) Taberânî Evsat (8/218) Dârimî (3505) Şeceri Emali 
(397) el-Elbani Sahihu’t-Tergib (638) 

911 Sahih. İbn Hibbân (7/169) Hâkim (1/495) Ebû Ya'lâ (10/482, 487) Beyhakî Şuab 
(7/164) Ebu Tahir es-Silefî, Ahadisu’l-Muntehabe Min Eczai Ebi Mansur el-Curcani (7) 
el-Elbani es-Sahiha (1599, 2599) 
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يََّتهُ  ِلْلُمْسِلمِ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اَّللَُّ  يَْرَفعُ   ِلُيِقرَّ  اْلَعَملِ  ِفي ُدوَنهُ  َكانُوا َوِإنْ  ُذر ِ
 ُ يَّتُُهمْ  َواتََّبَعْتُهمْ  آَمنُوا َوالَِّذينَ } َقَرأَ  ثُمَّ  َعْيَنهُ  ِبِهمْ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اَّللَّ  {ِبِإيَمانٍ  ُذر ِ

“Allah Tebarek ve Teâlâ müslüman için, amel bakımından geri kalmış 
olsalar dahi zürriyetini yükseltir. Böylece Allah Tebarek ve Teâlâ onlarla 
müslümanın gözünü aydınlatır.” Sonra şu ayeti okudu: 

“İman edenler ve soyları kendilerini imanda izleyenler; biz onların 
soylarını da kendilerine katıp ekledik.” (Tur 21)”912 

1729- Hâkim sahih kaydıyla Semura b. Cundub radiyallahu anh’den, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْكرَ  اْحُضُروا َمامِ  ِمنَ  َواْدنُوا الذ ِ ُجَل  َفِإنَّ  اْْلِ  َحتَّى َيَتَباَعدُ  َيَزالُ  ََل  الرَّ
رَ   َدَخَلَها َوِإنْ  اْلَجنَّةِ  ِفي يَُؤخَّ

“Zikirde (Cuma hutbesinde) hazır bulunun ve imama yakın durun. 
Zira kişi imamdan uzaklaşmaya devam eder de cennete girse bile geri 
kalır.”913 

1734- Taberânî, Ebu’d-Derda radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َرَجاِت  َيْسُكنِ  َلمْ  ِفيهِ  ُكنَّ  َمنْ  َثاَلث    اْلَجنَّةَ  َلُكمُ  أَُقولُ  َوََل  اْلُعاَل  الدَّ
                                                

912 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hennad Zühd (179) Abdurrazzak 
Tefsir (3009) Taberî Tefsir (21/579) İbn Ebî Hâtim Tefsir (18683) İbn Ebi Zemeneyn 
Tefsir (4/297) Hâkim (3/509) Tahavî Şerhu Muşkili'l-Âsâr (3/105) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (4/302) en-Nehhas en-Nasih ve’l-Mensuh (s.690) İbn Ebi'd-Dunyâ en-Nafaka 
Ale’l-İyal (434) Beyhakî (10/268) Beyhakî Sunenu’s-Sagir (2272) İbn Emiri’l-Hac Emali 
(9) el-Elbani es-Sahiha (2490) 

913 Buhârî'nin şartına göre sahih. Hâkim (1/427) Ahmed (5/11) Ebû Dâvûd (1108) 
Taberânî (7/206) Taberânî Evsat (4/338) Taberânî Sagir (346) el-Esbehani et-Tergib 
(940) Beyhakî (3/238) Deylemi (361) el-Elbani es-Sahiha (365) 



555 

 

نَ  َمنْ  هُ  أَوْ  اْسَتْقَسمَ  أَوِ  َتَكهَّ  َتَطيُّر   َسَفرٍ  ِمنْ  َردَّ

“Üç şey kimde bulunursa yüksek derecelerde yerleşemez, cennete 
giremez demiyorum.(Gaybden haber vererek) kâhinlik yapan kimse, fal 
oku çeken kimse ve uğursuz sayması sebebiyle yolculuğundan geri 
dönen kimse.”914 

1736- Nesâî ve İbn Hibbân, Ka’b b. Murra radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُ  َرَفَعهُ  ِبَسْهمٍ  اْلَعُدوَّ  َبَلغَ  َمنْ  َك  ِبَعَتَبةِ  َلْيَسْت  ِإنََّها أََما َدَرَجةا  ِبهِ  اَّللَّ  أُم ِ
َرَجَتْينِ  َبْينَ  َما َوَلِكنْ   َعامٍ  ِمائَةُ  الدَّ

“Kim düşmana bir ok atarsa Allah onunla bir derecesini yükseltir. 
O annenin eşiği gibi değildir. Lakin iki derece arası yüz senelik 
mesafedir.”915 

Cennetin Kapılarının Sayısı ve İsimleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا اْلَجنَّةِ  ِإَلى َربَُّهمْ  ااتََّقوْ  الَِّذينَ  َوِسيَق   َوُفِتَحْت  َجاُءوَها ِإَذا َحتَّى ُزَمرا
 َخاِلِدينَ  َفاْدُخُلوَها ِطْبُتمْ  َعَلْيُكمْ  َساَلم   َخَزَنُتَها َلُهمْ  َوَقاَل  أَْبَواُبَها

“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete 
sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: “Selam 

                                                

914 Muslim'in şartına göre sahih. Taberânî Evsat (3/118) Taberânî Musnedu’ş-
Şamiyyin (2104) Temmam Fevaid (1444) Hatib Tarih (5/201) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (5/174) İbn Asakir Tarih (18/98) el-Elbani es-Sahiha (2161) İbn Asakir’in isnadı 
Muslim’in şartına göredir. 

915 Sahih. Nesâî (3144) Ahmed (4/236) İbn Hibbân (10/477) İbn Ebî Şeybe (4/211) 
Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (958) Beyhakî (9/162) 
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size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya” derler.” 
(Zumer 73) 

1739- Buhârî ve Muslim, Sehl b. Sa’d radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ى َباب   ِفيَها أَْبَواٍب  َثَماِنَيةُ  الَجنَّةِ  ِفي يَّانَ  يَُسمَّ اِئُمونَ  ِإَلَّ  َيْدُخُلهُ  َلَ  الرَّ  الصَّ

“Cennette sekiz kapı vardır. Onlardan birisinin adı Reyyan’dır. O 
kapıdan ancak oruçlular girecektir.”916 

1740- Diğer lafzı şu şekildedir: 

يَّانُ  َلهُ  يَُقالُ  َباباا الَجنَّةِ  ِفي ِإنَّ  اِئُمونَ  ِمْنهُ  َيْدُخُل  الرَّ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  الصَّ
اِئُموَن؟ أَْينَ  يَُقالُ  َغْيُرُهمْ  أََحد   ِمْنهُ  َيْدُخُل  َلَ   ِمْنهُ  َيْدُخُل  َلَ  َفَيُقوُمونَ  الصَّ

 أََحد   ِمْنهُ  َيْدُخْل  َفَلمْ  أُْغِلَق  َدَخُلوا َفِإَذا َغْيُرُهمْ  أََحد  

“Muhakkak ki cennette “Reyyan” denilen bir kapı vardır. Kıyamet 
gününde oradan oruçlular girecek, onlardan başka kimse o kapıdan 
giremeyecektir. “Oruçlular nerede?” denilir. Onlar da kalkarlar. Onlardan 
başka kimse giremez. Onlar girdikleri zaman da bu kapı kapanacak, 
başka kimse giremeyecektir.”917 

Taberânî Evsat’ta benzerini Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 
etmiştir.918 

1741- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

                                                

916 Sahih. Buhârî (3257)  
917 Sahih. Buhârî (1896) Muslim (1152) 
918 Sahih ligayrihi. Taberânî Evsat (6/192) 



557 

 

ِ َهَذا َخْير   وِدَي ِمْن أَْبَواِب الَجنَّةِ نُ  َزْوَجْيِن ِفي َسِبيِل اَّللَِّ  َمْن أَْنَفَق   َيا َعْبَد اَّللَّ
الَ  الَةِ َفَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ اِد َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الِجهَ  ِة ُدِعَي ِمْن َباِب الصَّ

َياِم ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّ وَ  ُدِعَي ِمْن َباِب الِجَهادِ  َوَمْن  يَّانِ َمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الص ِ
َدَقِة َفَقاَل أَبُ  َدَقِة ُدِعَي ِمْن َباِب الصَّ ُ َعْنهُ َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ  و َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ
ِ َما َعَلى َمْن ُدِعَي ِمْن تِ  ي َيا َرُسوَل اَّللَّ  ْبَواِب ِمْن َضُروَرةٍ ْلَك اْلَ ِبأَِبي أَْنَت َوأُم ِ

َها َقاَل َفَهْل يُْدَعى أََحد  ِمْن ِتلْ   َنَعْم َوأَْرُجو أَْن َتُكوَن ِمْنُهمْ  َك اْلَْبَواِب ُكل ِ

“Kim Allah yolunda bir çift infak ederse cennetin kapılarından: “Ey 

Allah’ın kulu! Bu hayırdır” diye nida edilir. Kim namaz ehlinden ise 

namaz kapısından çağrılır. Kim cihad ehlinden ise cihad kapısından 

çağırılır. Kim oruç ehlinden ise Reyyan kapısından çağırılır. Kim sadaka 

ehlinden ise sadaka kapısından çağırılır.” Bunun üzerine Ebu Bekr 

radiyallahu anh dedi ki: 

“Babam, annem sana feda olsun ey Allah’ın rasulü! Bu kapılardan 

çağırılan kimsenin bunlardan birinden girmesi zorunludur. Bir kimse bu 

kapıların tümünden çağırılır mı?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

buyurdu ki: 

“Evet, umarım sen onlardan olursun.”919 

Kurtubi dedi ki: “Denildi ki: “Bu kapıların hepsinden çağırılmak tenzih ve 
ikramdır. Sonra cennete kendisinde galip gelen amel ile ilgili kapıdan 
girecektir.” 

 1743- Ahmed, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 ِ  اْلَعَملِ  ِبَذِلَك  ِمْنهُ  يُْدَعْونَ  اْلَجنَّةِ  أَْبَواِب  ِمنْ  َباب   َعَملٍ  أَْهلِ  ِلُكل 

                                                

919 Sahih. Buhârî (1897) Muslim (1027) 
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“Her amelin ehli için cennet kapılarından bir kapı vardır, oradan o 
amel ile çağırılır.”920 

1747- Muslim, Ömer b. el-Hattab radıyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

أُ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما  ِإَلهَ  ََل  أَنْ  أَْشَهدُ  َيُقولُ  ثُمَّ  اْلَوُضوءَ  َفُيْسِبغُ  َيَتَوضَّ
ا َوأَنَّ  اَّللُ  ِإَلَّ  دا  ثََّماِنَيةُ ال اْلَجنَّةِ  أَْبَواُب  َلهُ  ُفِتَحْت  ِإَلَّ  َوَرُسولُهُ  اَّللِ  َعْبدُ  ُمَحمَّ

 َشاءَ  أَي َِها ِمنْ  َيْدُخُل 

“Sizden hiçbir kimse yoktur ki suyu ulaştırarak güzelce abdest alıp, 
sonra: “Şehadet ederim ki Allah’tan başka ibadete layık hak ilah yoktur 
ve Muhammed Allah’ın kulu ve rasulüdür desin de, ona cennetin sekiz 
kapısı açılıp onlardan dilediğinden girmesin.”921 

1748- Buhari ve Muslim, Ubade b. es-Samit radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 ُ ا َعْبُدُه نَّ َوأَ   َوْحَدُه َلَ َشِريَك َلهُ َمْن َشِهَد أَْن َلَ ِإَلَه ِإَلَّ اَّللَّ دا ُمَحمَّ
ِ َوَرُسولُهُ َوأَنَّ عِ  َوَرُسولُهُ  َوَكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروح   يَسى َعْبُد اَّللَّ
 أدخَله اَّلل ِمْن أَْبَواِب اْلَجنَِّة الثََّماِنَيِة أَيَُّها َشاء َوالنَّاُر َحق   َجنَُّة َحق  ِمْنُه، َوال

"Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilâh bulunmadığına, O'nun 

bir olduğuna, ortağı olmadığına, Muhammed (sallallahu aleyhi ve 

sellem)'in de O'nun kulu ve rasulü olduğuna, İsa (aleyhi's-selâm)'ın da 

Allah'ın kulu ve rasulü, Meryem'e ilkâ ettiği, kelimesi ve ruhu olduğuna, 

cennet ve cehennemin de hak olduğuna şehâdet ederse, Allah onu 

                                                

920 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (2/449) İbn Ebî Şeybe (2/274, 6/353) 
İbn Ebi Asım es-Sunne (1272) 

921 Sahih. Muslim (234) 
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cennetin sekiz kapısından hangisinden girmek isterse oradan koyar.”922 

1751- İbn Hibbân, Taberânî ve Beyhakî Utbe b. Abdillah es-Sulemî 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

 اْلَعُدوَّ  َلِقَي  ِإَذا اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي َوَماِلهِ  ِبَنْفِسهِ  َجاَهدَ  ُمْؤِمن   َثاَلَثة   اْلَقْتَلى
ِهيدُ  َفَذِلَك  ُقِتَل  َحتَّى َقاَتَل   ََل  َعْرِشهِ  َتْحَت  اَّللَِّ  َخْيَمةِ  ِفي اْلُمْمَتَحنُ  الشَّ

ةِ  ِبَدَرَجةِ  ِإَلَّ  ونَ النَِّبيُّ  َيْفُضُلهُ  ا َعَمالا  َخَلطَ  َوُمْؤِمن   النُُّبوَّ ئاا َوآَخرَ  َصاِلحا  َسي ِ
 يُْقَتَل  َحتَّى َقاَتَل  اْلَعُدوَّ  َلِقَي  ِإَذا اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي َوَماِلهِ  ِبَنْفِسهِ  َجاَهدَ 

ْيَف  ِإنَّ  َوَخَطاَياهُ  ُذنُوَبهُ  َمَحْت  ُمَمْصِمَصة   اء   السَّ  اْلَجنَّةَ  َوأُْدِخَل  ْلَخَطاَيالِ  َمحَّ
 اْلَعُدوَّ  َلِقَي  َفِإَذا َوَماِلهِ  ِبَنْفِسهِ  َجاَهدَ  َوُمَناِفق   َشاءَ  اْلَجنَّةِ  أَْبَواِب  أَي ِ  ِمنْ 
ْيَف  ِإنَّ  النَّارِ  ِفي َفَذاكَ  يُْقَتَل  َحتَّى َقاَتَل  َفاَق  َيْمُحو ََل  السَّ  الن ِ

“Öldürülenler üç çeşittir: Canı ve malı ile Allah yolunda savaşan 
mu'min, düşmanla karşılaştığı zaman öldürülene kadar savaşır. İşte bu 
Allah tarafından ciddi bir imtihandan geçirilmiş bir şehittir ki, Allah'ın 
arşının altındaki çadırında olur. Nebilerden, sadece tek bir derece ile 
farklı olur. İkincisi; salih amel de işlemiş, kötü amelde de bulunmuş 
mu'min; Allah yolunda canı ve malı ile mücahede eder, düşmanla 
karşılaşır öldürülünceye kadar savaşır. Günah ve hataları altında 
sıkılmış bir halde olur, sonra salladığı kılıç, günah ve hatalarını siler. Bu 
da cennete dilediği kapıdan sokulur. Üçüncüsü; adam münafıktır; Allah 
yolunda mal ve canıyla savaşır, düşmanla karşılaşıp savaşırken 
öldürülür, işte bu, cehenneme girer; çünkü kılıç nifakı silmez”923 

                                                

922 Sahih. Buhârî (3435) Muslim (28) 
923 Sahih. Ahmed (4/186) İbn Hibbân (10/519) Tayalisi (1363) Dârimî (2455) İbnu’l-

Mubarek el-Cihad (7) Taberânî (17/126) İbn Ebi Asım el-Cihad (132) Ebu Nuaym 
Sifatu’n-Nifak (33) Fesevi Ma’rife (2/197) Beyhakî (9/164) Beyhakî Şuab (4/28) 



560 

 

El-Munzirî dedi ki: “Mumtehan; göğsü genişlemiş demektir. Allah Teâlâ 
şöyle buyurmuştur: 

ُ  اْمَتَحنَ  الَِّذينَ  أُوَلِئَك   ِللتَّْقَوى ُقُلوَبُهمْ  اَّللَّ

“İşte onlar, Allah kalplerini takva için imtihan etmiştir.” (Hucurat 3) 
Yani gönüllerini genişletmiştir demektir. Ahmed’in bir rivayetinde: “el-
Muftehar” şeklindedir. Muhtemelen bu bir tashiftir. “el-Mumasmisa” kelimesi 
arındırıcı, günahları örtücü demektir.”924 

1752- Ahmed ve Beyhakî Utbe b. Abd es-Sulemî radiyallahu anh’den 
rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
işittim: 

 ِإَلَّ  اْلِحْنَث  َيْبُلُغوا َلمْ  اْلَوَلدِ  ِمنَ  َثاَلَثة   َلهُ  يَُتَوفَّى ُمْسِلمٍ  َرُجلٍ  ِمنْ  َما
ْوهُ   َدَخَل  َشاءَ  أَي َِها ِمنْ  الثََّماِنَيةِ  اْلَجنَّةِ  أَْبَواِب  ِمنْ  َتَلقَّ

“Bülüğa ermemiş üç çocuğu ölen hiçbir müslüman yoktur ki 
cennetin sekiz kapısından dilediğinden girmesi için kendisini 
karşılamasınlar.”925 

1755- Taberânî el-Evsat’ta Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َلَها ُفِتحَ  َزْوَجَها َوأََطاَعْت  َفْرَجَها ْت َوَحِفظَ  َربََّها اتََّقْت  اْمَرأَةٍ  أَيَُّما
 ِشْئِت  َحْيُث  ِمنْ  اْدُخِلي َلَها َفِقيَل  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  أَْبَواٍب  َثَماِنَيةُ 

“Herhangi bir kadın rabbinden sakınır, fercini (zinadan) korur, 
kocasına itaat ederse cennetin sekiz kapısı kendisine açılır ve ona: 

                                                

Beyhakî el-Ba’s (799) İbn Asakir Tarih (28/276) 
924 El-Munzirî et-Tergib ve’t-Terhib (2/192) 
925 Hasen. Ahmed (4/183, 184) İbn Mâce (1604) Taberânî (17/119, 125) İbn Kani 

Mu’cem (2/266) Esbehani et-Tergib (2291) Beyhakî el-Ba’s (800) 
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“Dilediğinden gir” denilir.”926 

1756- Ahmed ve Taberânî, Abdurrahman b. Avf radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َفْرَجَها َوَحِفَظْت  َشْهَرَها َوَصاَمْت  َخْمَسَها اْلَمْرأَةُ  َصلَِّت  ِإَذا
 ِشْئِت  اْلَجنَّةِ  أَْبَواِب  أَي ِ  ِمنْ  اْلَجنَّةَ  اْدُخِلي َلَها ِقيَل  َزْوَجَها أََطاَعْت وَ 

“Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan ayı orucunu tutar, 
zinadan korunur ve kocasına itaat ederse ona: “Cennetin sekiz 
kapısından dilediğinden gir” denilir.”927 Bunun isnadı hasendir. İbn Hibbân 
Ebu Hureyre radiyallahu anh’den aynısını rivayet etti.928 

1759- Taberânî el-Kebir’de hasen isnad ile Cerir radiyallahu anh’den, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 أَْبَواِب  أَي ِ  ِمنْ  أُْدِخَل  َحَرامٍ  ِبَدمٍ  َيَتَندَّ  َلمْ  َشْيئاا ِباَّللِ  يُْشِركُ  ََل  َماَت  َمنْ 
 َشاءَ  اْلَجنَّةِ 

“Kim Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadığı ve haram bir kana 
bulaşmadığı halde ölürse cennetin kapılarından dilediğinden girer.”929 

                                                

926 Hasen. Taberânî Evsat (5/75) Haraiti İ’tilalu’l-Kulub (147) İbn Fahir Mucibatu’l-
Cenne (70) 

927 Hasen. Ahmed (1/191) Taberânî Evsat (8/339) Haraiti İ’tilalu’l-Kulub (146) es-
Sehavi el-Buldaniyyat (25) 

928 Sahih. İbn Hibbân (9/471) Taberânî Evsat (5/34) 
* Enes radiyallahu anh’den hasen isnadla: Bezzar (14/46) Ebû Nuaym Hilyetu'l-

Evliyâ (6/308) Esbehani et-Tergib (1523) Sehmî Tarihu Curcan (604) Deylemi (6702) 
İbn Fahir Mucibatu’l-Cenne (71) 

929 Hasen. Taberânî (2/309) Hâkim (4/392) Abdulgani el-Makdisi et-Tevhid (80) 
Ahmed b. İsa el-Makdisi Siyratu Cerir b. Abdillah (84) 
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Cennetin Anahtarı Olan Ameller 

1765- Buhârî Sahih’inde şöyle rivayet etti: “Vehb (b. Munebbih) 
rahimehullah’a denildi ki: 

ُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  َلَ  أََلْيَس   َلهُ  ِإَلَّ  ِمْفَتاح   َلْيَس  َوَلِكنْ  َبَلى َقاَل  الَجنَِّة؟ ِمْفَتاحُ  اَّللَّ
 َلَك  يُْفَتحْ  َلمْ  َوِإَلَّ  َلَك  ُفِتحَ  أَْسَنان   َلهُ  ِبِمْفَتاحٍ  ِجْئَت  َفِإنْ  أَْسَنان  

“Cennetin anahtarı lâ ilahe illallah sözü değil midir?” O da dedi ki: 

“Evet, lakin anahtarın mutlaka dişleri olmalıdır. Eğer dişleri olan bir 
anahtarla gelirsen sana açılır, aksi halde sana açılmaz.”930 

1766- Tirmizî sahih kaydıyla ve İbn Hibbân Ebu’d-Derda radiyallahu 
anh’den rivayet ediyorlar: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu işittim: 

 الَجنَّةِ  أَْبَواِب  أَْوَسطُ  الَواِلدُ 

“Baba, cennet kapılarının ortasıdır.”931 

  

                                                

930 Hasen maktu. Buhârî (Muallak olarak 2/71) Buhârî Tarih (1/95) Ebû Nuaym 
Hilyetu'l-Evliyâ (4/66) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (191) Esbehani el-Hucce (2/158) 
Şeceri Emali (27) Beyhakî el-Esma ve’s-Sifat (208) İbn Hacer Tagliku’t-Ta’lik (2/453) 

931 Buhârî'nin şartına göre sahih. Tirmizî (1900) İbn Mâce (2089, 3663) Ahmed 
(6/445, 447, 451) Tayalisi (1074) İbn Ebî Şeybe (4/173, 5/218) İbn Ebî Şeybe Musned 
(27) Hennad Zühd (987) İbn Hibbân (2/168) Hâkim (2/215, 4/168) Mehamilî Emali (2) 
Begavi Tefsir (5/86) Begavi Şerhu’s-Sunne (3421) Humeydi (395) Hatib el-Fakih ve’l-
Mutefekkih (1123) el-Burculanî el-Kerem ve’l-Cud (79) Esbehani et-Tergib (433) 
İbnu’l-Munzir el-Evsat (7593) Beyhakî Şuab (6/182) İbn Asakir Tarih (68/112) el-
Elbani es-Sahiha (914) 
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Cennetin Kapılarının Genişliği 

1768- Muslim, Utbe b. Gazvan radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

 َسَنةا  أَْرَبِعينَ  َمِسيَرةُ  اْلَجنَّةِ  َمَصاِريعِ  ِمنْ  ِمْصَراَعْينِ  َبْينَ  َما أَنَّ  َلَنا ُذِكرَ 
َحامِ  ِمنَ  َكِظيظ   َوُهوَ  َيْوم   َعَلْيَها َوَلَيْأِتَينَّ   الز ِ

“Bize anlatıldığına göre cennetin kapılarından iki kapının arası kırk 
senelik mesafedir. Onun üzerine bir gün gelecek izdihamdan dolayı tıka basa 
dolacaktır.”932 

1771- İbn Adiy, Beyhakî ve el-Azame’de Ebu’ş-Şeyh, Muaviye b. Hayde 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

 ِسِنينَ  َسْبعِ  َمِسيَرةُ  اْلَجنَّةِ  َمَصاِريعِ  ِمنْ  ِمْصَراَعْينِ  َبْينَ  َما

“Cennetin kapılarından iki kapı arası yedi senelik mesafedir.”933 

1772- Ahmed, Muaviye b. Hayde radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا أَْرَبِعينَ  َمِسيَرةُ  اْلَجنَّةِ  َمَصاِريعِ  ِمنْ  ِمْصَراَعْينِ  َبْينَ  َما  َوَلَيْأِتَينَّ  َعاما
 َلَكِظيظ   َوِإنَّهُ  َيْوم   َعَلْيهِ 

“Cennetin kapılarından iki kapısının arası kırk senelik mesafedir ve 

                                                

932 Sahih. Muslim (2967) 
933 Sahih. İbn Hibbân (16/401) Ru’yani (929) Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (577) İbn Ebi 

Davud el-Ba’s (61) Esbehani et-Tergib (1004) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (178) İbn 
Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (219) İbn Adiy el-Kami (2/253) Beyhakî el-Ba’s (804) İbn 
Asakir Mu’cem (782) 
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muhakkak ki onun üzerine bir gün gelecek tıkabasa dolacaktır.”934 

1774- Buhârî ve Muslim, Sehl b. Sa’d radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِتي ِمنْ  الَجنَّةَ  َلَيْدُخَلنَّ  ا َسْبُعونَ  أُمَّ  َيْدِري َلَ  - أَْلٍف  ِمائَةِ  َسْبعُ  أَوْ  أَْلفا
ا َبْعُضُهمْ  آِخذ   ُمَتَماِسُكونَ  - َقاَل  أَيُُّهَما َحاِزمٍ  أَبُو ُلُهمْ  َيْدُخُل  َلَ  َبْعضا  أَوَّ

 الَبْدرِ  َلْيَلةَ  الَقَمرِ  ُصوَرةِ  َعَلى ُوُجوُهُهمْ  آِخُرُهمْ  َيْدُخَل  َحتَّى

“Muhakkak ki ümmetimden yetmiş bin veya yedi yüz bin kişi 
(ravilerden Ebu Hazım, bu iki sayıdan birinde tereddüt etti) birbirlerine 
tutunarak cennete girecek, sonuncuları cennete girmedikçe ilkleri 
cennete girmeyecektir. Yüzleri dolunay gecesindeki ay suretindedir.”935 

Cennet Kapılarının Açıldığı Vakitler 

1778- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َقْت  اْلَجنَّةِ  أَْبَواُب  ُفت َِحْت  َرَمَضانُ  َجاءَ  ِإَذا  النَّارِ  أَْبَواُب  َوُغل ِ

“Ramazan geldiği zaman cennet kapıları açılır ve cehennem kapıları 
kapanır.”936 

  

                                                

934 Sahih. Ahmed (5/3) Abd b. Humeyd (411) Ru’yani (937) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-
Cenne (9) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (656, 2595, 3956) 

935 Sahih. Buhârî (6554) Muslim (219) 
936 Sahih. Buhârî (1899) Muslim (1079) 
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Cennetin Duvarları, Arzı ve Toprağı 

1781- Bezzar ve Beyhakî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ٍة  ِمنْ  َوَلِبَنة   َذَهٍب  ِمنْ  َلِبَنة   اْلَجنَّةِ  َحاِئطَ  ِإنَّ   اللُّْؤلُؤُ  َمَجاِمَرُهمُ ِفضَّ
َهُب  َوأَْمَشاَطُهمُ   ِمْسك   َزْعَفَران  َوِطينَُها تَُراُبَها الذَّ

 “Muhakkak ki cennetin duvarı bir tuğla altından, bir tuğla gümüşten 
olarak döşenmiştir. Buhurdanlıkları inciden, tarakları altındandır. Toprağı 
zaferan, çamuru misktendir.”937 

1783- Muslim, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den rivayet ediyor: “İbn 
Sayyad, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e cennetin toprağını sorunca şöyle 
buyurdu: 

 َخاِلص   ِمْسك   َبْيَضاءُ  َدْرَمَكة  

“Beyaz kum ve halis misktendir.”938 

1786- Ebu Nuaym, Said b. Cubeyr rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ة   اْلَجنَّةِ  أَْرُض   ِفضَّ

“Cennetin arzı gümüştendir.”939 

                                                

937 Sahih. Bezzar (16/274) Begavi Şerhu’s-Sunne (4391) Ebû Nuaym Sifatu’l-
Cenne (138, 160) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (2/249) Beyhakî el-Ba’s (824) Ebu Bekr 
eş-Şafii el-Gaylaniyyat (732) İbn Asakir Tarih (5/404) Deylemi (2605) 

938 Sahih. Muslim (2928) 
939 Sahih maktu. Ebu Cafer et-Tirmizî Tefsiru’l-Kur’an (5) Ebu Nuaym Sifatu’l-

Cenne (155) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (332) 
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Cennetin Odaları, Sarayları, Evleri ve Meskenleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ِمنْ  َتْجِري َمْبِنيَّة   ُغَرف   َفْوِقَها ِمنْ  ُغَرف   َلُهمْ  َربَُّهمْ  ااتََّقوْ  الَِّذينَ  َلِكنِ 
 اْْلَْنَهارُ  َتْحِتَها

“Fakat rablerinden sakınanlara, üst üste yapılmış, altlarından 
ırmaklar akan odalar vardır.” (Zümer 20) 

 آِمنُونَ  اْلُغُرَفاِت  ِفي َوُهمْ 

“Onlar odalarında güven içindedirler.” (Sebe 37) 

 َصَبُروا ِبَما اْلُغْرَفةَ  يُْجَزْونَ  أُوَلِئَك 

“İşte onlara, sabretmelerine karşılık oda verilecektir.” (Furkan 75) 

َبةا  َوَمَساِكنَ   َعْدنٍ  َجنَّاِت  ِفي َطي ِ

“ve Adn cennetlerinde güzel meskenler…” (Tevbe 72) 

1791- Buhârî ve Muslim, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِإنَّ أَْهَل الَجنَِّة َيَتَراَءْوَن أَْهَل الُغَرِف ِمْن َفْوِقِهْم َكَما َيَتَراَءْوَن 
يَّ الَغاِبَر ِفي اْلُُفِق الَكْوَكَب الدُّ  ِلَتَفاُضِل َما  َمْشِرِق أَِو الَمْغِرِب ِمَن ال ر ِ

ِ ِتْلَك َمَناِزُل اْلَْنِبيَ  َلى بَ  اِء َلَ َيْبُلُغَها َغْيُرُهْم َقاَل َبْيَنُهْم َقالُوا َيا َرُسوَل اَّللَّ
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ُقوا الُمْرَسِلينَ  َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدهِ  ِ َوَصدَّ  ِرَجال  آَمنُوا ِباَّللَّ

“Muhakkak ki cennet halkı, üzerlerindeki oda halkını, aralarındaki 
üstünlükten dolayı, tıpkı sizlerin doğu veya batı ufkunda parlak yıldızı 
görmeniz gibi görürler.” Dediler ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Bu, nebilerden başkasının ulaşamayacağı konaklar 
mıdır?” Buyurdu ki: 

“Nefsim elinde olana yemin ederim ki hayır! Allah’a iman eden ve 
rasulleri tasdik eden kimselerdir.”940 

1792- Buhârî ve Muslim, Sehl b. Sa’d radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 الَكْوَكَب  َتَتَراَءْونَ  َكَما الَجنَّةِ  ِفي الُغَرَف  نَ َلَيَتَراَءوْ  الَجنَّةِ  أَْهَل  ِإنَّ 
َماءِ  ِفي  السَّ

“Muhakkak ki cennet halkı, cennetteki odaları, tıpkı sizin 
semadaki yıldızları görmeniz gibi görürler.”941 

1793- Ahmed, sahih kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, Abdullah b. Amr 
radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة ُغَرفاا يَُرى َظاِهُرَها ِمْن َباِطِنَها َوَباِطنَُها ِمْن َظاِهِرَها 
ِ؟ َقا َل أَبُو َماِلٍك اْْلَْشَعِريُّ َفَقا َكاَلَم َطاَب الْ ِلَمْن أَ  َل ِلَمْن َيا َرُسوَل اَّللَّ

                                                

940 Sahih. Buhârî (3256) Muslim (2831) 
941 Sahih. Buhârî (6555) Muslim (2830) 
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ا َوالنَّاُس ِنَيام   َوأَْطَعَم الطََّعامَ   َوَباَت َقاِئما

“Muhakkak ki cennette dışı içinden ve içi dışından görünen bir 
oda vardır.” Ebu Malik el-Eşarî radiyallahu anh dedi ki: “Kimler için ey Allah’ın 
rasulü!” Buyurdu ki:  

“Yumuşak sözlü olan, yemek yediren ve insanlar uykudayken 
Allah için kıyam ile geceleyen kimseler için.”942 

1795- Ahmed, Ebu Malik el-Eşarî radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َظاِهِرَها ِمنْ  َوَباِطنَُها َباِطِنَها ِمنْ  اِهُرَهاظَ  يَُرى ُغْرَفةا  اْلَجنَّةِ  ِفي ِإنَّ 
َها َيامَ  َوَتاَبعَ  اْلَكاَلمَ  َوأَََلنَ  الطََّعامَ  أَْطَعمَ  ِلَمنْ  اَّللُ  أََعدَّ  ِباللَّْيلِ  َوَقامَ  الص ِ
 ِنَيام   َوالنَّاُس 

“Muhakkak ki cennette dışı içinden ve içi dışından görünen bir oda 
vardır. Allah onu yemek yediren, yumuşak sözle konuşan, peşpeşe oruç 
tutan ve insanlar uykuda iken geceyi kıyam ile geçiren kimseler için 
hazırlamıştır.”943 

  

                                                

942 Hasen. Ahmed (2/173) Hâkim (1/153, 466) Taberânî (13/43) Taberânî 
Mekarimu’l-Ahlak (167) Beyhakî el-Ba’s (818) Beyhakî Şuab (3/128) 

943 Hasen. Ma’mer Cami (1504) Ahmed (5/343) İbn Huzeyme (2137) İbn Hibbân 
(2/262) Taberânî (3/301) İbn Ebî Hâtim Tefsir (17408) Begavi Şerhu’s-Sunne (927) 
Hatib Tarih (8/202) Beyhakî Şuab (3/404) 
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Cennette Evler Bina Edilmesine Vesile Olan Ameller 

1813- Buhârî ve Muslim, Osman b. Affan radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا َبَنى َمنْ   اْلَجنَّةِ  ِفي َبْيتاا َلهُ  اَّللُ  َبَنى اَّللِ  َوْجهَ  ِبهِ  َيْبَتِغي َتَعاَلى َّلِلَِّ  َمْسِجدا

“Kim Allah’ın vechini dileyerek Allah için bir mescid bina ederse 
Allah da ona cennette bir ev bina eder.”944 

1817- Muslim, Umm Habibe radiyallahu anha’dan, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 ِفي َبْيت   ِبِهنَّ  َلهُ  بُِنَي  َوَلْيَلةٍ  َيْومٍ  ِفي َرْكَعةا  َعْشَرةَ  اْثَنَتْي  َصلَّى َمنْ 
 اْلَجنَّةِ 

“Kim bir gün ve gecede on iki rekât nafile namaz kılarsa Allah onun 
için cennette bir ev bina eder.”945 

Hâkim’in rivayetinde şu ziyade vardır: 

 اْلَعْصرِ  َقْبَل  َوَرْكَعَتْينِ  الظُّْهرِ  َبْعدَ  َوَرْكَعَتْينِ  الظُّْهرِ  َقْبَل  َرَكَعاٍت  أَْرَبعُ 
ْبحِ  َقْبَل  َوَرْكَعَتْينِ  اْلَمْغِرِب  َبْعدَ  َوَرْكَعَتْينِ   الصُّ

“Dört rekât öğle namazından önce, iki rekât öğle namazından 
sonra, iki rekât ikindi namazından önce, iki rekât akşam namazından 
sonra, iki rekât sabah namazından önce.”946 

                                                

944 Sahih. Buhârî (450) Muslim (533) 
945 Sahih. Muslim (728) 
946 Muslim'in şartına göre sahih. İshak b. Rahuye (2071-72) İbn Huzeyme (1188-
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1818- Ahmed, aynısını Ebu Musa radiyallahu anh’den947, Nesâî aynısnı 
Ebu Hureyre radiyallahu anh’den948 rivayet ettiler. 

1831- Nesâî, Fudale b. Ubeyd radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ِعيمُ  َزِعيم   أََنا  ِفي ِبَبْيٍت  َوَهاَجرَ  َوأَْسَلمَ  ِبي آَمنَ  ِلَمنْ  اْلَحِميُل  َوالزَّ
 َوأَْسَلمَ  ِبي آَمنَ  ِلَمنْ  َزِعيم   َوأََنا اْلَجنَّةِ  َوَسطِ  ِفي َوِبَبْيٍت  اْلَجنَّةِ  َرَبِض 
ِ، َسِبيلِ  ِفي َوَجاَهدَ   اْلَجنَّةِ  َوَسطِ  ِفي َوِبَبْيٍت  اْلَجنَّةِ  َرَبِض  ِفي ِبَبْيٍت  اَّللَّ
 اْلَجنَّةِ  ِف ُغرَ  أَْعَلى ِفي َوِبَبْيٍت 

“Bana iman eden, müslüman olan ve hicret edene cennetin 
kenarında bir eve ve cennetin ortasında bir eve kefilim. Bana iman eden, 
müslüman olan ve Allah yolunda cihad edene cennetin kenarında bir 
eve, cennetin ortasında bir eve ve cennetin en yüksek odalarında bir eve 
kefilim.”949 

1835- Ebû Dâvûd, hasen kaydıyla Tirmizî ve İbn Mâce, Ebu Umame 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا َكانَ  َوِإنْ  اْلِمَراءَ  َتَركَ  ِلَمنْ  اْلَجنَّةِ  َرَبِض  ِفي ِبَبْيٍت  َزِعيم   أََنا  ُمِحقًّ
ا َكانَ  َوِإنْ  اْلَكِذَب  َتَركَ  ِلَمنْ  اْلَجنَّةِ  َوَسطِ  ِفي َوِبَبْيٍت   ِفي َوِبَبْيٍت  َماِزحا

                                                

89) Hâkim (1/456) İbn Hibbân (6/205) Nesâî (1801, 1803) Taberânî (23/230) Taberânî 
Evsat (2/260) Saydavi Mu’cem (s.330) Mervezi Muhtasaru Kiyami’l-Leyl (46) Beyhakî 
(2/472) 

947 Hasen. Ahmed (4/413) 
948 Hasen. İbn Ebî Şeybe (2/20) Nesâî (1811) İbn Mâce (1142) Tayalisi (2530) 

İbnu’l-Cad Musned (891) Taberânî Evsat (5/255) Ebu’ş-Şeyh Tabakat (227) 
949 Sahih. Nesâî (3133) İbn Hibbân (10/480) Hâkim (2/69, 81) Taberânî (18/311) 

Beyhakî (6/72) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (321, 676, 1935, 3456) 
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نَ  ِلَمنْ  اْلَجنَّةِ  أَْعَلى  ُخُلَقهُ  َحسَّ

“Haklı dahi olsa tartışmayı terk eden kimseye cennetin kenarında 
bir eve kefilim. Şaka dahi olsa yalanı terk eden kimseye cennetin 
ortasında bir eve kefilim. Ahlakını güzelleştiren kimseye cennetin 
yüksek yerinde bir eve kefilim.”950 

Cennetin Gölgeliği, Nehirleri, Orada Sıcak ve 

Soğuğun, Güneş ile Ayın Olmaması 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َظِليالا  ِظالًّ  َونُْدِخُلُهمْ 

“Ve onları koruyucu bir gölgeye girdireceğiz” (Nisa 57) 

 ٍ  َمْمُدودٍ  َوِظل 

“Uzayıp giden gölgeler” (Vakıa 30) 

ا ِفيَها َيَرْونَ  ََل  ا َوََل  َشْمسا  َزْمَهِريرا

“Orada güneş de görmeyeceklerdir, soğuk da.” (İnsan 13) 

1839- Beyhakî, Amr b. Meymûn rahimehullah’tan, “Uzayıp giden 
gölgeler” (Vakıa 30) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 َعامٍ  أَْلِف  َسْبِعينَ  َمِسيَرةُ 

                                                

950 Sahih. Ebû Dâvûd (4800) Taberânî (8/98) Taberânî Evsat (5/68) Taberânî 
Musnedu’ş-Şamiyyin (1594) Herevi Zemmu’l-Kelam (144) Temmam Fevaid (343-344) 
Dulabi el-Kuna (1643, 1887) Ru’yani (1200) İbn Asakir Tarih (10/128, 131) Deylemi 
(132) 
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“Bu gölgeler yetmiş bin yıllık mesafedir.”951 

1840- Beyhakî, Şuayb b. el-Habhâb rahimehullah’tan şöyle dediğini 
rivayet etti: 

َياِحيُّ  اْلَعاِلَيةِ  َوأَبُو أََنا َخَرْجُت  ا الر ِ  طُُلوعِ  َقْبَل  َوَذِلَك  ِباْلِجَبالِ  ُكنَّا َفَلمَّ
ْمِس  ْئُت  َقاَل  الشَّ  {َمْمُدودٍ  َوِظل ٍ } َتاَل  ثُمَّ  َهَكَذا اْلَجنَّةَ  أَنَّ  نُب ِ

“Ben ve Ebu’l-Aliye er-Riyahî rahimehullah çıktık. Güneş doğmadan 
önce dağlara geldiğimizde dedi ki: 

“Bana haber verildiğine göre cennet de bu şekilde olacaktır.” Sonra: “Ve 
uzayıp giden gölgeler” (Vakıa 30) ayetini okudu.”952 

1841- İbnu’l-Mubarek ve Zevaidu’z-Zuhd’de Abdullah b. Ahmed, İbn 
Mes’ud radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 َبْرد   َوَل ِفيَها َحرَّ  ََل  َسْجَسج   اْلَجنَّةُ 

“Cennetin havası mutedildir. Orada aşırı sıcak da yoktur, soğuk da 
yoktur.”953 Beyhakî, Alkame yoluyla aynısını: 

 َقرَّ  َوََل 

“Soğuk yoktur” lafzıyla rivayet etti.954 

                                                

951 Muslim'in şartına göre sahih. Taberî Tefsir (22/314) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (4/150) Beyhaki el-Ba’s (840) 

952 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Tefsiru Mucahid (s.642) Beyhakî 
el-Ba’s (861) 

953 Sahih mevkuf. İbn Ebî Hâtim Tefsir (3280, 5501, 6003) İbnu’l-Mubarek Zühd 
(1525) İbn Ebî Şeybe (7/30) Ahmed Zühd (1198) Abdulmelik b. Habib Vasfu’l-Firdevs 
(11) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (127) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (38) İbn Ebi 
Hayseme Tarih (4019) 

954 Sahih maktu. İbnu’l-Ca’d Musned (2515) Beyhakî el-Ba’s (860) 
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Cennetin Kokusu 

1842- Buhârî, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا َقَتَل  َمنْ  ا َنْفسا  ِمنْ  َلُيوَجدُ  ِريَحَها َوِإنَّ  الَجنَّةِ  َراِئَحةَ  َيِرحْ  َلمْ  ُمَعاَهدا
ا أَْرَبِعينَ  َمِسيَرةِ   َعاما

“Kim anlaşmalı bir kimseyi öldürürse cennetin kokusunu alamaz. 
Muhakkak ki onun kokusu kırk yıllık mesafeden hissedilir.”955 

1845- Hâkim ve İbn Hibbân, Ebu Bekra radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا َتَل قَ  َمنْ   َلُيوَجدُ  ِريَحَها َوِإنَّ  اْلَجنَّةِ  َراِئَحةَ  َيَرحْ  َلمْ  َعْهِدهِ  ِفي ُمَعاَهدا
 َعامٍ  ِمائَةِ  َخْمِس  َمِسيَرةِ  ِمنْ 

“Kim bir anlaşmalıyı anlaşma süresi içinde öldürürse cennetin 
kokusunu alamaz. Muhakkak ki onun kokusu beş yüz yıllık mesafeden 
hissedilir.”956 

1846- Buhârî ve Muslim, Ma’kıl b. Yesâr radıyallahu anh’den, 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler:  

ُ  اْسَتْرَعاهُ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما  َيِجدْ  َلمْ  ِإَلَّ  ِبَنِصيَحةٍ  َيُحْطَها َفَلمْ  َرِعيَّةا  اَّللَّ
 الَجنَّةِ  َراِئَحةَ 

                                                

955 Sahih. Buhârî (6914) 
956 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Hibbân (16/392) Hâkim (1/105, 2/137) 

Ahmed (5/36, 46, 50) Dârimî (2504) Ebû Dâvûd (2760) Nesâî (4747, 4748) Nesâî 
Sunenu'l-Kubrâ (8691) İbnu’l-Carud (835, 1070) Tayalisi (879) İbn Ebî Şeybe (5/457) 
Abdurrazzak (10/102) Taberânî Evsat (1/137) İbn Şahin Nasihu’l-Hadis (622) Beyhakî 
(9/231) İbn Asakir Tarih (36/8) 
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“Allah’ın kendisine bir halkın sorumluluğunu verdiği bir kul, 

onlara samimi olmazsa elbette cennetin kokusunu bulamaz.”957  

1847- Ebû Dâvûd, İbn Hibbân ve sahih kaydıyla Hâkim, Ebu Hureyre 
radiyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا َتَعلَّمَ  َمنْ  ا ِعْلما  ِإَلَّ  َيَتَعلَُّمهُ  ََل  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّ  َوْجهُ  ِبهِ  يُْبَتَغى ِممَّ
ا ِبهِ  ِلُيِصيَب  ْنَيا ِمنَ  َعَرضا  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَجنَّةِ  َعْرَف  َيِجدْ  َلمْ  الدُّ

“Allah Azze ve Celle’nin vechi için aranması gereken bir ilmi ancak 

dünyalık bir mala kavuşmak için öğrenen kimse kıyamet gününde 

cennetin kokusunu duyamaz.”958 

1849- Malik, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet etti: 

 َوََل  اْلَجنَّةَ  َيْدُخْلنَ  ََل  ُمِمياَلت   َماِئاَلت   َعاِرَيات   َكاِسَيات   ِنَساء  
 َسَنةٍ  َخْمِسِمائَةِ  َمِسيَرةِ  ِمنْ  يُوَجدُ  َوِريُحَها ِريَحَها َيِجْدنَ 

“Vücutlarını belli edecek elbise giyen, bu elbiselerle erkekleri 
meylettirmek için kırıtarak yürüyen, saçlarını deve hörgücü gibi başlarında 
toplayan kadınlar cennete giremeyecek ve kokusunu dahi alamayacaklardır. 
Hâlbuki onun kokusu beş yüz yıllık mesafeden hissedilir.”959 

Hadisin aslı Muslim’de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den 

                                                

957 Sahih. Buhârî (7150) Muslim (142) 
958 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebû Dâvûd (3664) Ahmed (2/338) 

İbn Hibbân (1/279) Hâkim (1/160) İbn Mâce (252) İbn Ebî Şeybe (6/188) İbn Vehb 
Musned (149) Ebû Ya'lâ (11/261) Hatib Tarih (5/346, 8/78) Beyhaki el-Medhal (477) 

959 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Malik (2/913) İbn Abdilberr et-
Temhid (13/203) 
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merfudur.960 

1851- Ebû Dâvûd, hasen kaydıyla Tirmizî, İbn Mâce, İbn Hibbân ve 
Beyhakî, Sevban radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

أَيَُّما اْمَرأٍَة َسأََلْت َزْوَجَها َطاَلقاا ِفي َغْيِر َما َباٍس َفَحَرام  َعَلْيَها 
 َراِئَحُة اْلَجنَّةِ 

“Herhangi bir kadın sebepsiz olarak kocasından kendisini 
boşamasını isterse cennetin kokusu ona haram olur.”961 

1853- Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Hibbân ve Hâkim, İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

َواِد َكَحَواِصِل اْلَحَماِم َل َيُكوُن ِفي آِخرِ  َماِن َقْوم  َيْخِضُبوَن ِبالسَّ  الزَّ
 َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوَل َيِجُدوَن ِريَحَها

“Ahir zamanda güvercin kursakları gibi siyah boya ile boyalanan 
bir topluluk olacaktır. Onlar cennete giremedikleri gibi onun kokusunu 
dahi alamayacaklardır.”962 

                                                

960 Sahih. Muslim (2128) 
961 Muslim'in şartına göre sahih. Ebû Dâvûd (2226) İbnu’l-Carud (748) İbn 

Hibbân (9/491) Hâkim (2/218) İbn Mâce (2055) Tirmizî (1187) Dârimî (2270) Ahmed 
(5/277, 283) Beyhaki (7/316) 

962 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Rafii et-Tedvin Fi Ahbari Kazvin 
(3/415) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (10/233) Ahmed (1/273) Ebû Dâvûd (4212) Nesâî 
(5075) Begavi Şerhu’s-Sunne (3180) Ebû Ya'lâ (4/471) Taberânî (11/443) el-
Muhallisiyyat (10) İbn Sa’d Tabakat (1/441) Şeceri Emali (2710) ed-Dani Sunenu’l-
Varide Fi’l-Fiten (319) el-Hilaiyyat (10) Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (3699) Beyhaki 
Şuabu’l-İman (5/215) Beyhaki (7/311) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned (635) 
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Cennetin Ağaçları 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َمآٍب  َوُحْسنُ  َلُهمْ  طُوَبى

“Onlara tûbâ vardır! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.” (Ra’d 29) 

 َمْخُضودٍ  ِسْدرٍ  ِفي

“Dikensiz sedir ağaçları altında” (Vakıa 28) 

1854- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

َها ِمائََة  اِكُب ِفي ِظل ِ َواْقَرُءوا ِإْن  َسَنةٍ ِإنَّ ِفي الَجنَِّة َلَشَجَرةا َيِسيُر الرَّ
ٍ َمْمُدوٍد{  ِشْئُتْم }َوِظل 

“Cennette öyle bir ağaç vardır ki, bir binekli onun gölgesinde yüz 
yıl yol alır ve onu geçemez. Dilerseniz: “Uzayıp giden gölgelerde” ayetini 
okuyun.”963 

1860- İbnu’l-Mubarek, Hennad b. es-Serî ez-Zuhd’de, İbn Ebî Hâtim, İbn 
Ebi'd-Dunyâ, sahih kaydıyla Hâkim, Beyhakî ve el-Azamet’te Ebu’ş-Şeyh, İbn 
Abbas radiyallahu anhuma’nın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

د   ُجُذوُعَها اْلَجنَّةِ  َنْخُل   ِكْسَوة   َوَسَعُفَها أَْحَمرُ  َذَهب   َوَوَرُقَها أَْخَضرُ  ُزُمرُّ
ََلءِ  أَوِ  اْلِقاَللِ  ُل أَْمثَا َوَثَمُرَها َوُحَلُلُهمْ  ُمَقطََّعاتُُهمْ  ِفيَها اْلَجنَّةِ  ِْلَْهلِ   أََشدُّ  الد ِ

                                                

963 Sahih. Buhârî (3252) Muslim (2826) 
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ا ْبدِ  ِمنَ  َوأَْلَينُ  اْلَعَسلِ  ِمنَ  َوأَْحَلى اللََّبنِ  ِمنَ  َبَياضا  َعَجم   َلهُ  َلْيَس  الزُّ

“Cennetin hurma ağaçlarının gövdeleri yeşil zümrütten, yaprakları kızıl 
altındandır. Yaprakları cennet halkının giysisidir. Kısa elbiseleri ve takıları da 
ondandır. Meyveleri testiler veya kovalar gibidir. Sütten daha beyaz, baldan 
daha tatlı, tereyağından daha yumuşaktır ve çekirdeği yoktur.”964 

1861- Hennad ve Beyhakî, hasen isnad ile Cerir b. Abdillah radiyallahu 
anh’den rivayet ediyorlar: “Selman radiyallahu anh küçük bir hurma dalı aldı, 
sonra dedi ki: 

 َيا ُقْلُت  َقاَل  َتِجْدهُ  َلمْ  اْلُعودِ  َهَذا ِمْثَل  اْلَجنَّةِ  ِفي َطَلْبَت  َلوْ  َجِريرُ  َيا
َجرُ  النَّْخُل  َفأَْينَ  اَّللَِّ  َعْبدِ  أََبا َهُب  اللُّْؤلُؤُ  اأُُصولُهَ  َفَقاَل  َوالثََّمُر؟ َوالشَّ  َوالذَّ

َمارُ  َوأَْعاَلَها  الث ِ

“Ey Cerir! Cennette şunun gibi bir dal arasan bulamazsın.” Dedim ki: “Ey 
Ebu Abdillah! Cennetin hurma ağaçları, diğer ağaçları ve meyveleri nerede?” 
Dedi ki: 

“Onların kökleri inci ve altındandır. Üst tarafları ise meyvelerdir.”965 

1862- Beyhakî, Ebu Umame radiyallahu anh’den rivayet ediyor: “Bir 
bedevi dedi ki: 

ُ  َذَكرَ  َلَقدْ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا  أََرى ُكْنُت  َوَما ُمْؤِذَيةا  َشَجَرةا  اْلُقْرآنِ  ِفي اَّللَّ

                                                

964 Muslim'in şartına göre sahih. İbnu’l-Mubarek Zühd (1488) Begavi Şerhu’s-
Sunne (4384) Begavi Tefsir (7/457) Abdurrazzak Tefsir (3/268) Hâkim (2/516) Hennad 
Zühd (99) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (354) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/287) 
Beyhakî el-Ba’s (853) 

965 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hennad (98) İbn Ebî Şeybe 
(7/120) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/202) Beyhakî el-Ba’s (858) 
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 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَقاَل  َصاِحَبَها تُْؤِذي َشَجَرة   اْلَجنَّةِ  ِفي أَنَّ 
ْدرُ  َقاَل  ِهَي؟ َوَما  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَقاَل  َشْوكاا َلَها َفِإنَّ  الس ِ
ُ  َيْخِضدُ { َمْخُضودٍ  ِسْدرٍ  ِفي}  َثَمَرة   َشْوَكةٍ  ُكل ِ  َمَكانَ  َفُيْجَعُل  َشْوَكهُ  اَّللَّ

ا تُْنِبُت  اَفِإنَّهَ   َلْون   ِمْنَها َما َلْوناا َوَسْبِعينَ  اْثَنْينِ  َعنِ  َمَعَها الثََّمَرةُ  تُْفَتُق  َثَمرا
 اْْلَخرَ  يُْشِبهُ 

“Ey Allah’ın rasulü! Allah Kur’ân’da rahatsız edici bir ağacı zikretmiştir. 
Oysa ben cennette sahibini razı edecek bir ağaç olacağını düşünmemiştim” 
dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“O ne ağacıdır?” Bedevî: “Dikenli sedir ağacıdır” dedi. Bunun üzerine 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Allah: “Dikensiz sedir ağaçları” buyurmuyor mu? Allah onun 
dikenlerini yok edecek ve her dikenin yerinde bir meyve kılacaktır. O, 
öyle meyveler verecek ki, her bir meyvesinden yetmiş iki renk yiyecek 
çıkacaktır ve biri diğerine benzemeyecektir.”966 

Taberânî aynısını Utbe b. Abd radiyallahu anh’den rivayet etmiştir.967 

1863- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’tan “Dikensiz, meyveleri 
birbirine girmiş sedir ağaçları” (Vakıa 28-29) ayetleri hakkında şöyle 
dediğini rivayet etti: 

 اْلُمَتَراِكمُ  اْلَمْوزُ { َمْنُضودٍ  َوَطْلحٍ }َحْمالا  اْلُمَوقَّرُ 

“Meyveleri olgunlaşmış ve birbiririne girmiş muz ağaçları 

                                                

966 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (2/518) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne 
(105) Beyhaki el-Ba’s ve’n-Nuşur (844)   

967 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebi Davud el-Ba’s (69) Taberânî (17/130) 
Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/103) 
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kastedilmektedir.”968 

1864- Said b. Mansur, Hennad ve Beyhakî, el-Berâ b. Azib radiyallahu 
anhuma’dan: “Devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmıştır.” (İnsan 
14) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler:  

ا اْلَجنَّةِ  ِثَمارِ  ِمنْ  َيْأُكُل  َجنَّةِ الْ  أَْهَل  ِإنَّ  ا ِقَياما  َوُمْضَطِجِعينَ  َوُقُعودا
 َشاُءوا َحالٍ  أَي ِ  َعَلى

“Cennettekiler cennet meyvelerinden ayakta veya oturarak ya da 
uzanmış haldeyken diledikleri şekilde yerler.”969 

1865- Said b. Mansur ve Beyhakî, Mucahid rahimehullah’tan şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

ة   َذَهب   َشَجِرَها َوأُُصولُ  ِمْسك   َوتَُراُبَها َوِرٍق  ِمنْ  اْلَجنَّةِ  أَْرُض   َوِفضَّ
 أََكَل  َفَمنْ  َذِلَك  َتْحَت  َوالثََّمرُ  َواْلَوَرُق  َوَياُقوت   َوَزَبْرَجد   لُْؤلُؤ   َوأَْفَنانَُها
ا ا أََكَل  َوَمنْ  يُْؤِذهِ  َلمْ  َقاِئما ا أََكَل  َوَمنْ  هِ يُْؤذِ  َلمْ  َجاِلسا  يُْؤِذهِ  َلمْ  ُمْضَطِجعا
 {َتْذِليالا  ُقطُوُفَها َوُذل َِلْت }

“Cennetin arzı gümüşten, toprağı miskten, ağaçlarının gövdeleri altın ve 
gümüşten, dalları inci, zeberced ve yakuttandır. Yapraklar ve meyveler bunun 
altındadır. Ondan ayakta iken yiyen eziyet görmez, oturarak yiyen eziyet 
görmez, yatarak yiyen eziyet görmez. “Devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça 

                                                

968 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Tefsiru Mucahid (s.641, 642) 
Taberî Tefsir (22/312) Beyhakî el-Ba’s (846, 847) 

969 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebî Şeybe (7/44) Hennad Zühd (100-101) 
İbnu’l-Mubarek Zühd (230) Abdullah b. Ahmed Zevaidu’z-Zuhd (s.211) el-
Muhallisiyyat (554) İbn Ebî Hâtim Tefsir (19084) Hâkim (2/555) İbn Ebi'd-Dunyâ 
Sifatu’l-Cenne (111) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (351) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne 
(76) Beyhaki el-Ba’s (855) Fethu’l-Bari (8/685) 
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kolaylaştırılmıştır.” (İnsan 14)”970 

1866- İbnu’l-Mubarek, Hennad ve Beyhakî, Mesruk rahimehullah’ın 
şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 أَْمَثالُ  َوَثَمُرَها َفْرِعَها ِإَلى أَْصِلَها ِمنْ  َنِضيد   َطْلُعَها اْلَجنَّةِ  َنْخُل 
 أُْخُدودٍ  َغْيرِ  ِفي َوأَْنَهاُرَها أُْخَرى َمَكاَنَها َعاَدْت  َثَمَرة   نُِزَعْت  ُكلََّما اْلِقاَللِ 

ا َعَشرَ  اْثَنا َواْلُعْنُقودُ   ِذَراعا

“Cennetin hurma ağaçlarının meyveleri gövdesinden dallarına kadar 
birbiri üzerine binmiş haldedir. Meyveleri testiler gibidir. Bir meyve koparılınca 
yerine yenisi gelir. Onun nehirleri çukur olmaksızın akar. Üzüm salkımları da 
on iki dirsek boyundadır.”971 

1867- Hennad, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini rivayet 
etti: 

امِ  ِبُعَمانَ  َوُهوَ  َقاَل  َصْنَعاءَ  ِمنْ  أَْبَعدُ  اْلُعْنُقودُ   اْلَجنَّةِ  ِفي َيْعِني ِبالشَّ

“Cennetteki üzüm salkımı San’a’dan daha uzak mesafe kadardır. O da 
Umman ile Şam arası kadardır.”972 

1869- İbn Ebi'd-Dunyâ, Ebu Hureyre radıyallahu anh’den şöyle 
dediğini rivayet etti:  

                                                

970 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebî Şeybe (7/28) İbnu’l-
Mubarek Zühd (229) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (49, 58, 110) Sa’lebi el-Keşfu 
ve’l-Beyan (10/103) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (207) Beyhakî el-Ba’s (856) 

971 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Abdurrazzak Tefsir (3109) İbn Ebî 
Hâtim Tefsir (4678) İbnu’l-Mubarek Zühd (1490) İbn Ebî Şeybe (7/28) Hennad Zühd 
(103-104) Ebu Nuaym Sıfatu’l-Cenne (315, 352) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (48) 

972 Muslim'in şartına göre sahih. Hennad Zühd (105) Abdurrazzak Tefsir (3110) 
İbn Ebî Şeybe (7/29) İbn Ebi'd-Dunyâ Sıfatu’l-Cenne (46) 
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ُ  َيُقولُ  طُوَبى َلَها يَُقالُ  َشَجَرة   اْلَجنَّةِ  ِفي ا ِلَعْبِدي تَفتَِّقي َلَها اَّللَّ  َعمَّ
 َعنِ  َوتَُفتَُّق  َشاءَ  َكَما هِ َوَهْيَئتِ  َوِلَجاِمهِ  بَسْرِجهِ  َفَرٍس  َعنْ  َلهُ  َفُتَفتَُّق  َشاءَ 

اِحَلةِ  َياِب  النََّجاِئِب  َوَعنِ  َشاءَ  َكَما َوَهْيَئِتَها َوِزَماِمَها ِبَرْحِلَها الرَّ  َوالث ِ

“Cennette “Tûbâ” denilen bir ağaç vardır. Allah ona: “Kulum için istediği 
her şeyi yarılarak içinden çıkar” buyurur. Bu ağaç da yarılarak ona içinden 
eğeri ve dizginleriyle beraber bir at çıkartır. Yine içinden eğer takımları, 
dizginleri ve yuları bulunan deve çıkarır. Yine onun istediği gibi en güzel 
elbiseleri de çıkarır.”973 

Cennette Ağaç Dikilmesine Vesile Olan Ameller 

1873- Tirmizî ve sahih kaydıyla Hâkim, Cabir radiyallahu anh’den, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 الَجنَّةِ  ِفي َنْخَلة   َلهُ  ُغِرَسْت  َوِبَحْمِدهِ  الَعِظيمِ  اَّللَِّ  ُسْبَحانَ  َقاَل  َمنْ 

“Kim “Yüce Allah’ı hamdiyle noksanlardan tenzih ederim” derse 
onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.”974 

  

                                                

973 Hasen. İbnu’l-Mubarek Zühd (265) Taberî Tefsir (13/524) Abdurrazzak Tefsir 
(1/336) İbn Ebi’d-Dunya Sıfatu’l-Cenne (55) 

974 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (1/680, 693) İbn Hibbân (3/110) Tirmizî 
(3465) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (10663) İbn Ebî Şeybe (6/54) Begavi Şerhu’s-Sunne 
(1265) Ebû Ya'lâ (4/165) Taberânî Sagir (287) Taberânî ed-Dua (1675) Temmam er-
Razi Fevaid (19) Ebu Nuaym Marife (1490) el-Esbehani et-Tergib (733) Dineveri 
Mucelese (67, 3086) Ebu’l-Kasım el-Bezzaz Fevaid (9) Ebu Bekr el-Attar Fevaid (44) 
Beyhaki Daavat (127) İbn Asakir Tarih (10/370, 60/323) İbn Hacer el-Askalanî 
Mu’cemu Şeyhati Meryem (5) el-Elbani es-Sahiha (64) 
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Cennetin Meyveleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 الثََّمَراِت  ُكل ِ  ِمنْ  ِفيَها َوَلُهمْ 

“Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden vardır” 
(Muhammed 15) 

ان   ل  َوَنخْ  َفاِكَهة   ِفيِهَما  َوُرمَّ

“İkisinde de meyve, hurma ve nar vardır.” (Rahman 68) 

ا َوَفَواِكهَ   َيْشَتُهونَ  ِممَّ

“Ve canlarının çektiği meyveler.” (Murselat 42) 

 َمْمنُوَعةٍ  َوََل  َمْقطُوَعةٍ  ََل  * َكِثيَرةٍ  َوَفاِكَهةٍ 

“Ve ardı arkası kesilmeyen ve asla yasaklanmayan birçok 
meyveler” (Vakıa 32-33) 

 َقْبُل  ِمنْ  ُرِزْقَنا الَِّذي َهَذا َقالُوا ِرْزقاا ثََمَرةٍ  ِمنْ  ِمْنَها ُرِزُقوا ُكلََّما
ا ِبهِ  َوأُتُوا  ُمَتَشاِبها

“Orada rızık olan ürünlerden her rızıklandırıldıklarında: “Bu, daha 
önce rızıklandırıldığımızdır” derler. Onlara birbirine benzeyen farklı 
yiyecekler verilecektir.” (Bakara 25)  

1888- İbn Cerir (et-Taberî) İbn Abbas, İbn Mes’ud ve sahabeden bir 
grup radıyallahu anhum’den “Onlara birbirlerine benzeyen farklı yiyecekler 
verilecektir” (Bakara 25) ayeti hakkında şöyle dediklerini rivayet etti:  
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 الطَّْعمَ  يُْشِبهُ  َوَلْيَس  َواْلَمْرأَى اللَّْونِ  ِفي

“Bunlar renk ve görünüş olarak dünya meyvelerine benzer ama tadı 
dünya meyvelerine benzemez.”975 

1889- İbn Cerir (et-Taberî), İbn Ebî Hâtim, Musned’inde Musedded, 
ez-Zuhd’de Hennad ve Beyhakî, İbn Abbas radıyallahu anhuma’nın şöyle 
dediğini rivayet ettiler:  

ْنَيا ِفي َلْيَس  ا الدُّ  اْْلَْسَماء شيءإَل اْلجنَّة ِفي ِممَّ

“Cennette dünyada olanlara isimleri dışında benzeyen bir şey 
yoktur.”976  

1891- Bezzar ve Taberânî Sevban radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

ُ  أَْخَلَف  ِإَلَّ  َشْيئاا َثَمِرَها ِمنْ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجل   َيْنِزعُ  ََل   َمَكاَنَها اَّللَّ
 ِمْثَلَها

“Muhakkak ki cennetliklerden bir kimse cennetin meyvelerinden 
kopardığı zaman mutlaka Allah onun yerine aynısını çıkarır.”977 

1892- Ahmed, Taberânî, İbn Hibbân ve Beyhakî, Utbe b. Abd es-

                                                

975 Muslim'in şartına göre sahih. Taberî Tefsir (1/414) 
976 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Veki b. el-Cerrah Nushatun Ani’l-

A’meş (1) Taberi Tefsir (1/416) İbn Ebî Hâtim Tefsir (260) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare 
(10/16) Hennad, ez-Zuhd (3) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (124) Ebu’l-Leys es-
Semerkandî Bahru’l-Ulum (1/36) Beyhakî el-Ba’s (906) el-Mutahhar b. Tahir el-
Makdisi el-Bid’e ve’t-Tarih (1/194) İbn Asakir Mu’cem (1194) Ebu’l-Feth İbn Neşv el-
Avali ve’l-Fevaid (11) el-Elbânî, es-Sahiha (2188) 

977 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (4/496) Sa’lebî el-Keşfu ve’l-Beyan 
(8/344) Bezzar (10/123) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (345) 
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Sulemî radıyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler:  

ِ ِفيَها فَ َقاَل اْْلَْعَرابِ  َوِفيَها َشَجَرة  تُْدَعى  اِكَهة ؟ َقاَل َنَعمْ يُّ َيا َرُسوَل اَّللَّ
 تُْشِبُه ِمْن َلْيَس ِر أَْرِضَنا تُْشِبُه؟ َقاَل أَيُّ َشجَ  َفَقاَل  طُوَبى ِهَي تَُطاِبُق اْلِفْرَدْوَس 

ِ َقاَل  اَم؟ َقاَل ََل َيا َرُسوَل اَّللَّ َرةا َفِإنََّها تُْشِبُه َشجَ َشَجِر أَْرِضَك َوَلِكْن أََتْيَت الشَّ
اِم تُْدَعى اْلَجْوَزَة َتْنُبُت َعَلى َساٍق َواِحدٍ فِ  َقاَل َفَما  ثُمَّ َيْنَتِشُر أَْعاَلَها ي الشَّ

َلِو اْرَتَحَلْت َجَذَعة  ِمْن ِإِبِل أَْهِلَك َلَما َقَطَعْتَها َحتَّى َتْنَكِسَر ِعَظُم أَْصِلَها؟ َقاَل 
ا ؟ َتْرُقَوتَُها َهَرما  َمِسيَرةُ ُم اْلُعْنُقوِد ِمْنَها؟ َقاَل َما ِعظَ  َقاَل  َنَعمْ َقاَل  َقاَل ِفيَها ِعَنب 

ةِ  ِعَظمُ  َفَما َقاَل  ََل َيْنَثِني َوََل َيْفُترُ  َشْهِر ِلْلُغَراِب اْْلَْبَقعِ   َهْل  َقاَل  ِمْنُه؟ اْلِحبَّ
ا؟ َشْيئاا َغَنِمهِ  ِمنْ  أَبُوكَ  َذَبحَ  َك  َفأَْعَطاهُ  اَبَهاِإهَ  َفَسَلخَ  َقاَل  َنَعمْ  َقاَل  َعِظيما  أُمَّ
 َقاَل  َنَعمْ  َقاَل  ماِشَيَتَنا؟ ِبهِ  َنْروي َذنُوباا ِمْنهُ  َلَنا اْفِري ثُمَّ  َهَذا اْدَبِغي َفَقاَل 
ةَ  ِتْلَك  َفِإنَّ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقاَل  َبْيِتي؟ َوأَْهَل  تُْشِبُعِني اْلِحبَّ

ةَ   َك َعِشيَرتِ  َوَعامَّ

“Bir bedevi dedi ki: “Ey Allah’ın rasulü! Orada (cennette) meyve var 
mı?” Nebî sallallahu aleyhi ve sellem:  

“Evet. Onda Tûbâ adında Firdevs’i kaplayan bir ağaç vardır” 
buyurdu. Bedevî: “Bizim yerlerimizdeki hangi ağaca benzer?” dedi. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem:  

“Senin yurdundaki hiçbir ağaca benzemez. Şam’a hiç gittin mi?” 
dedi. Adam: “Hayır, ey Allah’ın rasulü!” deyince şöyle buyurdu:  

“Tûbâ ağacı, Şam’da ceviz diye bilinen bir ağaca benzer. O ağaç 
bir gövde üzerinde yükselir ve üst tarafı da yayılır.” Bedevi: “Onun 
büyüklüğü ne kadardır?” diye sorunca, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem:  
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“Şayet yakınlarına ait dört yaşını bitirmiş bir dişi deveye binecek 
olursan aşırı yaşlılıktan dolayı göğsünün kemiği kırılıncaya kadar sen 
bunun gövdesinin etrafını dolaşamazsın” buyurdu. Bedevi: “Onda üzüm 
var mı?” diye sordu. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem:  

“Evet” dedi. Bedevi: “Bu üzümün salkımının büyüklüğü ne kadar?” 
dedi. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem:  

“Alacakarganın bir ayda gidebileceği mesafe büyüklüğündedir” 
buyurdu. Bedevi dedi ki: “Onun tanelerinin büyüklüğü ne kadardır?” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Baban hiç koyun sürüsü içinden büyük bir koç kesti mi?” Bedevî: 
“Evet” dedi. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Derisini soyarak annene verip: “Bunu tabakla, sonra 
koyunlarımızı sulamamız için su tulumu yap dedi mi?” Bedevi dedi ki: “O 
zaman bu meyvenin tanesi beni ve ailemi doyurur.” Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Evet, aşiretinin çoğunu da doyurur.”978 

1893- Ebû Ya'lâ hasen isnad ile Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا ِمْنَها أََتَناَولُ  َفَذَهْبُت  اْلَجنَّةُ  َعَليَّ  ُعِرَضْت   َفِحيَل  أُِرَيُكُموهُ  ِقْطفا
ةُ  َما ِمْثُل  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا َرُجل   َفَقاَل  َبْيَنهُ وَ  َبْيِني  َكأَْعَظمِ  َقاَل  اْلِعَنِب؟ ِمنَ  اْلَحبَّ
َك  َفَرْت  َدْلوٍ   َقطُّ  أُمُّ

“Bana cennet gösterildi. Ondan bir tutam alıp size göstermek 

                                                

978 Hasen. Ahmed (3/183) Taberî Tefsir (13/528) İbn Hibbân (6450) Taberânî 
(17/126) Taberânî Evsat (402) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (346) Beyhaki el-Ba’s (300, 
301) 
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istedim, benimle onun arasına engel konuldu.” Bir adam dedi ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Üzüm tanesinin büyüklüğü ne kadardı?” Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Annenin deriden yaptığı kırbaların büyüklüğündedir.”979 

1894- İbn Ebi'd-Dunyâ, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan rivayet 
ediyor: “O Şam’da iken cennetten bahsettiler. İbn Mes’ud radiyallahu anh dedi 
ki: 

 َصْنَعاءَ  ِإَلى َهاُهَنا ِمنْ  َعَناِقيِدَها ِمنْ  اْلُعْنُقودَ  ِإنَّ 

“Muhakkak ki onun salkımlarından biri buradan San’a’ya kadardır.”980 

1898- Taberânî sahih isnad ile İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan 
rivayet ediyor: 

ةَ  َيْأُخذُ  َكانَ  َعبَّاٍس  اْبنَ  أَنَّ  انِ  ِمنَ  اْلَحبَّ مَّ  اْبنَ  َيا َلهُ  ِقيَل  َفَيْأُكُلَها الرُّ
اَنة   اْلَْرِض  ِفي َلْيَس  أَنَّ  َبَلَغِني ِإنَّهُ  َقاَل  َهَذا؟ َتْفَعُل  ِلمَ  َعبَّاٍس  حُ  ُرمَّ  ِإَل تَُلقَّ
ةٍ   هِ َهذِ  َفَلَعلََّها اْلَجنَّةِ  ِمنَ  ِبَحبَّ

 “İbn Abbas radiyallahu anhuma (düşen) nar tanesini alır ve yerdi. Ona 
denildi ki:“Ey Ebu Abbas! Neden böyle yaptın?” dedi ki: 

 “Bana ulaştığına göre yeryüzünde aşılanan hiçbir nar ağacı yoktur ki 
onun tanelerinden birisi cennetten olmasın. Belki de bu odur.”981 

                                                

979 Hasen. Ebû Ya'lâ (2/380) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (350) İbn Beşkuval 
Gavamidu’l-Esma (1/287) 

980 Muslim'in şartına göre sahih. Hennad Zühd (105) Abdurrazzak Tefsir (3110) 
İbn Ebî Şeybe (7/29) İbn Ebi'd-Dunyâ Sıfatu’l-Cenne (46, 47) 

981 Muslim'in şartına göre sahih. Taberânî (10/263) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
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1900- Bezzar, Ebu Musa el-Eşarî radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ا دَ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  آَدمُ  أُْخِرجَ  َلمَّ  ُكل ِ  َصْنَعةَ  َوَعلََّمهُ  اْلَجنَّةِ  ِثَمارِ  ِمنْ  ُزو ِ
 َتَغيَّرُ  ََل  َوِتْلَك  َتَغيَّرُ  َهِذهِ  أَنَّ  َغْيرَ  اْلَجنَّةِ  ِثَمارِ  نْ مِ  َهِذهِ  َفِثَماُرُكمْ  َشْيءٍ 

“Âdem aleyhi's-selâm cennetten çıkarıldığında ona cennet 
meyvelerinden verildi ve ona herşeyin sanatı öğretildi. Şu meyveleriniz 
cennet meyvelerindendir. Ancak bunlar bozulur, cennettekiler ise 
bozulmaz.”982 

1901- Abdurrazzak Tefsir’inde ve Beyhakî Ebu Musa radiyallahu 
anh’den aynısını mevkuf olarak rivayet ettiler.983 

Cennetliklerin Yiyecekleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ونَ ُمْكَرمُ  َوُهمْ  َفَواِكهُ  * َمْعُلوم   ِرْزق   َلُهمْ  أُوَلِئَك 

“Bunlar için bilinen bir rızık vardır. Meyveler vardır ve onlar 
ağırlanırlar.” (Saffat 41-42) 

ا َوَلْحمٍ  ِبَفاِكَهةٍ  َوأَْمَدْدَناُهمْ   َيْشَتُهونَ  ِممَّ

                                                

(1/323) Ebu Nuaym Tıb (802) Beyhakî Şuabu’l-İman (5/104) İbn Beşkuval el-Asaru’l-
Merviye (79, 80) 

982 Sahih. Bezzar (8/45) Taberânî’den naklen: İbn Kesir en-Nihaye (2/367) İbn 
Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (108) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (75) İbn Asakir Tarih 
(64/37) 

983 Sahih. Abdurrazzak Tefsir (42) Taberî Tefsir (1/418) İbn Ebî Hâtim Tefsir (417) 
Hâkim (2/592) Dineveri el-Mucalese (2808) Beyhakî el-Ba’s (744) İbn Asakir Tarih 
(7/410) 
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“Onlara arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol verdik.” (Tur 22) 

ا َوَفاِكَهةٍ  ا َطْيرٍ  َوَلْحمِ  * نَ َيَتَخيَُّرو ِممَّ  َيْشَتُهونَ  ِممَّ

“Arzulayacakları meyveler ve canlarının çektiği kuş eti.” (Vakıa 20-
21) 

 َوَعِشيًّا بُْكَرةا  ِفيَها ِرْزُقُهمْ  َوَلُهمْ 

“Ve orada, sabah-akşam kendilerine ait rızıkları vardır.” (Meryem 
62) 

1903- Ahmed, Hennad, sahih isnadla Beyhakî ve Nesâî, Zeyd b. 
Erkam radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ُ  َصلَّى النَِّبي ِ  ِإَلى اْلِكَتاِب  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجل   َجاءَ   َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
 َوالَِّذي َنَعمْ  َقاَل  ْشَربُوَن؟َويَ  َيْأُكُلونَ  اْلَجنَّةِ  أَْهَل  أَنَّ  َتْزُعمُ  اْلَقاِسمِ  أََبا َيا

ةَ  َلُيْعَطى أََحَدُهمْ  ِإنَّ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي ْرِب  اْلَْكلِ  ِفي ِمَئةٍ  ُقوَّ  َواْلِجَماعِ  َوالشُّ
ْهَوةِ   َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقاَل  َحاَجةُ الْ  َلهُ  َتُكونُ  َوَيْشَرُب  َيْأُكُل  الَِّذي َفِإنَّ  َقاَل  َوالشَّ

 ُ  َقدْ  َبْطنُهُ  َفِإَذا اْلِمْسِك  ِريحِ  ِمْثُل  ِجْلِدهِ  ِمنْ  َيِفيُض  َعَرق   َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
 َضُمرَ 

“Kitap ehlinden birisi geldi ve dedi ki: “Ey Ebu’l-Kasım! Cennet halkının 
yeyip içeceklerini mi iddia ediyorsun?” Nebî sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu ki:  

“Evet, Muhammed'in nefsi elinde olan Allah’a yemin olsun ki 
onlardan birisine yemede, içmede, cima' ve şehvette yüz kişi kuvveti 
verilecektir.” Adam:  
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“Yiyen ve içenin (abdest bozma) ihtiyâcı olur. Hâlbuki cennette eziyet 
yoktur” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Onlardan birinin ihtiyâcını gidermesi misk kokusu gibi 
derilerinden ter çıkmasıdır. Böylece karnının şişliği iner, boşalır.”984 

1905- Hennad, Cabir radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

طُونَ  َوََل  َوَيْشَربُونَ  ِفيَها َيْأُكُلونَ  اْلَجنَّةِ  أَْهُل   َوََل  َيُبولُونَ  َوََل  َيَتَغوَّ
طُونَ  َوََل  َيْبُزُقونَ   اْلِمْسِك  َكَرْشحِ  َوَرْشح   ُجَشاء   َطَعاُمُهمْ  َيَتَمخَّ

“Cennet ehli orada yer ve içerler, dışkılamaz, idrar yapmaz, 
tükürmez ve balgam çıkarmazlar. Yemekleri geğirme şeklinde atılır ve 
onlardan misk kokusu gibi koku çıkar.”985 

1912- İbnu’l-Munzir, el-Velid b. Muslim rahimehullah’tan şöyle dediğini 
rivayet etti: “Zuheyr b. Muhammed rahimehullah’a “” (Meryem 62) ayetini 
sordum. Dedi ki: 

، اْلَجنَّةِ  ِفي َلْيَس  ا نُورٍ  ِفي ُهمْ  َلْيل   َوالنََّهارِ  اللَّْيلِ  ِمْقَدارُ  َوَلُهمْ  أََبدا
 ِمْقَدارَ  َوَيْعِرُفونَ  اْْلَْبَواِب  َوِإْغاَلِق  اْلُحُجِب  ِبِإْرَخاءِ  اللَّْيلِ  ِمْقَدارَ  َيْعِرُفونَ 
 َواِب اْْلَبْ  َوَفْتحِ  اْلُحُجِب  ِبَرْفعِ  النََّهارِ 

“Cennete gece yoktur. Onlar sürekli olarak aydınlıktadır. Onlar için 

                                                

984 Muslim'in şartına göre sahih. İbnu’l-Mubarek Zühd (1459) Ahmed (4/367) İbn 
Ebî Şeybe (7/33) Hennad Zühd (63, 90) İbn Hibbân (16/444) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ 
(11478) Dârimî (2867) Bezzar (10/214) Taberânî (5/177, 178) Abd b. Humeyd (263) 
Abdulmelik b. Habib Vasfu’l-Firdevs (83) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (78) İbnu’l-
Mukri Mu’cem (492) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (329) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(7/366) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (107) Beyhakî el-Ba’s (890) Deylemi (7086) 
el-Elbani Sahihu’l-Cami (1627) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (653, 2241, 2924, 3084) 

985 Sahih. Muslim (2835) Hennad Zühd (62) 
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gece ve gündüz miktarı vardır. Gecenin miktarını perdelerin indirilip kapıların 
kapanmasından anlarlar. Gündüzün miktarını da perdelerin kaldırılıp kapıların 
açılmasından anlarlar.”986 

Cennetliklerin Yiyecekleri İlk Yemek 

1915- Muslim, Sevban radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

لُ  َيْومَ  النَّاُس  َيُكونُ  أَْينَ  َفَقاَل  اْلَيُهودِ  أَْحَبارِ  ِمنْ  ِحْبر   َجاءَ   اْْلَْرُض  تَُبدَّ
َماَواُت؟ اْْلَْرِض  َغْيرَ   ِفي ُهمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  ىَصلَّ  اَّللِ  َرُسولُ  َفَقاَل  َوالسَّ

لُ  َفَمنْ  َقاَل  اْلِجْسرِ  ُدونَ  الظُّْلَمةِ   َقاَل  اْلُمَهاِجِرينَ  ُفَقَراءُ  َقاَل  ِإَجاَزةا؟ النَّاِس  أَوَّ
 َفَما َقاَل  النُّونِ  َكِبدِ  ِزَياَدةُ  َقاَل  اْلَجنََّة؟ َيْدُخُلونَ  ِحينَ  تُْحَفتُُهمْ  َفَما اْلَيُهوِديُّ 
 أَْطَراِفَها ِمنْ  َيْأُكُل  َكانَ  الَِّذي اْلَجنَّةِ  َثْورُ  َلُهمْ  يُْنَحرُ  َقاَل  ِإْثِرَها؟ َعَلى ُهمْ ِغَذاؤُ 
ى ِفيَها َعْينٍ  ِمنْ  َقاَل  َعَلْيِه؟ َشَرابُُهمْ  َفَما َقاَل   َصَدْقَت  َقاَل  َسْلَسِبيالا  تَُسمَّ

“Yahudilerin âlimlerinden biri Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e 
geldi ve dedi ki: “Yeryüzünün başka bir yerle değiştirildiği gün insanlar nerede 
olacaklar?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Onlar sırat köprüsünün önünde bir karanlıkta olacaklar.” Yahudi 
dedi ki: “Sırattan geçen insanların ilki kimlerdir?” Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem buyurdu ki: 

“Muhacirlerin fakirleridir.” Yahudi dedi ki: “Cennete girdikleri zaman 
hediyeleri ne olacak?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Balık ciğerinin ziyadesidir.” Yahudi dedi ki: “Onun ardından gıdaları 

                                                

986 Sahih maktu. Taberî Tefsir (15/576) İbn Ebî Hâtim Tefsir (13166) Sa’lebî el-
Keşfu ve’l-Beyan (6/222) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (223) 
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ne olacak?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Onlara cennetin etrafından otlanan bir cennet öküzü 
boğazlanacak.” Yahudi dedi ki: “Bunun üzerine içecekleri şey nedir?” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Orada selsebil denilen bir pınardan içecekler.” Yahudi dedi ki: 
“Doğru söyledin.”987 

1916- Taberânî sahih isnadla Tarık b. Şihab radiyallahu anh’den şöyle 
dediğini rivayet etti: 

ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  ِإَلى اْلَيَهودُ  َجاَءِت   أَْخِبْرَنا َفَقالُوا َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
 ُحوٍت  َكِبدُ  َيْأُكُلونَ  َما أََولُ  َفَقاَل  َدَخُلوا ِإَذا اْلَجنَّةِ  أَْهُل  َيْأُكُل  َما أََولُ  َما

“Yahudiler Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e geldiler ve dediler 
ki: 

“Bize cennetliklerin cennete girdiklerinde ilk ne yiyeceklerini haber 
ver.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“İlk yiyecekleri şey balık ciğeridir.”988 

Cennetin Nehirleri ve Pınarları 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 اْْلَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َجنَّات   َلُهمْ 

“Onlar için altından nehirler akan cennetler vardır.” (Maide 119) 

                                                

987 Sahih. Muslim (315) Taberî Tefsir (1/738, 739) Hâkim (3/481) Beyhakî 
Delailu’n-Nubuvve (6/263) 

988 Sahih. Ziyaul’l-Makdisi el-Muhtare (8/114) Taberânî (8/322) 
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 َوأَْنَهار   آِسنٍ  َغْيرِ  َماءٍ  ِمنْ  أَْنَهار   ِفيَها اْلُمتَُّقونَ  ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ  َمَثُل 
ةٍ  َخْمرٍ  ِمنْ  َوأَْنَهار   َطْعُمهُ  َيَتَغيَّرْ  َلمْ  َلَبنٍ  ِمنْ  اِرِبينَ  َلذَّ  َعَسلٍ  ِمنْ  َوأَْنَهار   ِللشَّ
ىُمَص    فًّ

“Sakınanlara vaad edilen cennetin misali; içinde bozulmayan 
sudan nehirler, tadı değişmeyen sütten nehirler, içenler için lezzet veren 
şaraptan nehirler ve süzme baldan nehirler vardır” (Muhammed 15) 

ى ِفيَها َعْيناا  َسْلَسِبيالا  تَُسمَّ

“Orada “Selsebil” diye adlandırılan bir pınar vardır.” (İnsan 18) 

ا ِمَزاُجَها َكانَ  َكْأٍس  ِمنْ  َيْشَربُونَ  اْْلَْبَرارَ  ِإنَّ   َيْشَرُب  َعْيناا * َكاُفورا
ُروَنَها اَّللَِّ  ِعَبادُ  ِبَها ا يَُفج ِ  َتْفِجيرا

“Şüphesiz ki iyiler, karışımı kâfûr olan bir kadehten içerler. Allah’ın 
kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır.” (İnsan 5, 6) 

بُونَ  ِبَها َيْشَرُب  َعْيناا * َتْسِنيمٍ  ِمنْ  َوِمَزاُجهُ   اْلُمَقرَّ

“Katkısı Tesnim’dendir. Bir pınar, yakınlaştırılanlar ondan 
içecekler.” (Mutaffifin 27-28) 

1918- İbn Hibbân, Hâkîm, Beyhakî, İbn Ebî Hâtim ve İsmi Atâ Olanlar 
adlı cüzünde Taberânî, Ebu Hureyre radıyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler:  

 ِك ْس مِ أَْنَهاُر اْلَجنَِّة َتْفُجُر ِمْن َتْحِت ِجَباِل الْ 
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“Cennetin nehirleri misk dağlarının altından fışkırır.”989  

1919- İbn Merduye, İbn Ebi'd-Dunyâ ve Ziyau’l-Makdisi Ebu Musa 
radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

عُ  ثُمَّ  َجْوَبة ِفي َعْدنٍ  َجنَّةِ  ِمنْ  َتشُخُب  اْْلَْنَهارُ  َهِذهِ  ا َبْعدُ  َتَصدَّ  أَْنَهارا

“Bu nehirler Adn cennetinde bir yarıktan çıkar, sonra yükselir ve 
nehirlere dönüşür.”990 

1920- Ebu Nuaym, İbn Merduye ve Ziya, Enes radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َواَّللَِّ  اْْلَْرِض  ِفي أُْخُدودٍ  ِفي َتْجِري اْلَجنَّةِ  أَْنَهارَ  أَنَّ  َتظُنُّونَ  َلَعلَُّكمْ 
 َوِطينَُها اللُّْؤلُؤِ  ِقَباُب  َحافَّاتَُها اْْلَْرِض  َوْجهِ  َعَلى َساِئَحةا  َلَتْجِري ِإنََّها

 اْلْذَفر اْلِمْسُك 

“Belki sizler cennet nehirlerinin yerdeki hendeklerde aktığını 
zannediyorsunuzdur. Allah’a yemin olsun o nehirler yer yüzeyinde 
etrafında inciden kubbeler olduğu halde akarlar. Çamuru da saf 
misktir.”991  

İbn Ebi'd-Dunyâ bunu Enes radiyallahu anh’den mevkuf olarak rivayet 

                                                

989 Hasen. İbn Ebî Hâtim (252, 3283) İbn Hibbân (16/423) Taberânî Evsat (8/363) 
İbn Asakir Tarih (40/413) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (833) 

990 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Merduye’den naklen: İbn Kesir Tefsir 
(7/313) Ebu Avane Mustahrac (412-13) Abd b. Humeyd (545) Hakîm et-Tirmizî 
Nevadiru’l-Usul (551) Hanbel b. İshak Cüz (85) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (92) 
Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (314) İbn Mende el-İman (781) İbn Mende et-Tevhid (394) 
İbn Asakir Mu’cem (946) 

991 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne 
(66) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (93) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/205) Ebu 
Nuaym Sifatu’l-Cenne (316) Deylemi (5412) 
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etmiştir.992 el-Munzirî dedi ki: “Bu daha isabetliye benziyor”993 

1922- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

يُل ُكل  ِمْن أَْنَهاِر اْلَجنَّةِ  َسْيَحاُن َوَجْيَحانُ   َواْلُفَراُت َوالن ِ

“Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil, hepsi de cennet nehirlerindendir.”994 

1924- Tirmizî sahih kaydıyla ve Beyhakî Muaviye b. Hayde radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

لَعَسِل َوَبْحَر اللََّبِن َوَبْحَر الَخْمِر، ثُمَّ ِإنَّ ِفي الَجنَِّة َبْحَر الَماِء َوَبْحَر ا
ُق اْلَْنَهاُر َبْعدُ   تَُشقَّ

“Cennette süt denizi, su denizi, bal denizi ve şarap denizi vardır. 
Sonra bu denizlerden ırmaklar ayrılır.”995 

1928- Abd b. Humeyd ve Ahmed Musned’lerinde sahih isnadla ve Ziya 
sahih kaydıyla Enes b. Malik radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler:  

َجاَءِت اْمَرأَة  َفَقاَلْت َيا َرُسوَل اَّلِل َرأَْيُت َكأَن ِي َدَخْلُت اْلَجنََّة 
ْت َلَها اْلَجنَُّة ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن َوُفاَلُن ْبُن ُفاَلنٍ   َحتَّى َفَسِمْعُت َوْجَبةا اْرَتجَّ

                                                

992 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne 
(66) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (316) el-Elbani Sahihu’t-Tergib (3723) 

993 Munziri et-Tergib (4/255) 
994 Sahih. Muslim (2839) 
995 Sahih. Ahmed (5/5) Tirmizî (2571) İbn Hibbân (16/424) Dârimî (2/337) Taberânî 

(19/424) Abd b. Humeyd (410) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/204) Beyhakî el-Ba’s 
ve’n-Nuşur (264) 



595 

 

ْت اْثَنْي َعَشَر َرُجالا َفِجيَء ِبِهْم َعَلْيِهْم ِثَياب  طُْلس  َتْشَخُب أَْوَداُجُهْم  َعدَّ
ا َفِقيَل اْذَهُبوا ِبِهْم ِإَلى َنَهِر اْلَبْيَدِخ أَِو اْلَبْيَدِح َفُغِمُسوا ِفيِه َفَخَرُجوا ِمْنُه  َدما

ِر ثُمَّ أُتُوا ِبَكَراِسيَّ ِمْن َذَهٍب َفَقَعُدوا َعَلْيَها ُوُجوُهُهْم ِمْثُل اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبدْ 
َوأُتُوا ِبَصْحَفٍة َفأََكُلوا ِمْنَها َفَما َيْقِلُبوَنَها ِلِشق ٍ ِإَلَّ أََكُلوا َفاِكَهةا َما أََراُدوا 

ِريَِّة َفَقاَل َكاَن ِمْن أَْمِرَنا َكَذا َوَكذَ  ا َوأُِصيَب َوَجاَء اْلَبِشيُر ِمْن ِتْلَك السَّ
ِت اْلَمْرأَُة َفَقاَل َرُسوُل  ُفاَلن  َوُفاَلن  َحتَّى َعدَّ اْثَنْي َعَشَر َرُجالا الَِّذيَن َعدَّ

ي َعَلى َهَذا ُرْؤَياِك   ِباْلَمْرأَِة َفَجاَءْت َقاَل اَّللِ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَليَّ  ُقص ِ
ْت َفَقاَل ُهَو َكَما َقاَلْت   َفَقصَّ

“Bir kadın geldi ve dedi ki. “Ey Allah’ın rasulü! Ben bir rüya gördüm. 
Sanki çıkıp Cennete girmişim. Bir düşüş sesini işittim. Cennet kapıları 
kapandı. Baktım filan ve falan vardır.” Böylece on iki kişiyi saydı. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem onları savaş için bir bölük olarak göndermişti. Sonra 
kadın devam etti:  

“Onlar getirildiler, üzerlerinde kanlı elbiseler vardı. Damarlarından kan 
akıyordu. Onları “Beydah” nehrine götürün, denildi. Götürüldüler. Onları içine 
batırıp çıkardılar. Yüzleri dolunay gibi parladı. Onlara altın sandalyeler 
getirildi. Üzerinde oturdular. Altın tabak içinde onlara hurma takdim edildi. 
Canları istediği kadar yediler. Tabağı bir yönden öbür yöne çevirdikçe değişik 
meyveler oluyor ve canları istediği kadar yiyorlardı. Ben de onlarla beraber 
yedim” dedi. Biraz sonra o bölükten haberci geldi:  

“Ey Allah’ın rasulü! Şöyle şöyle oldu, filan ve filan on iki kişi isabet aldı” 
dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:  

“Bana o kadını çağırın” dedi. Kadın geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem: “Bu adama rüyanı anlat” dedi. Rüyayı anlatınca adam (haberci) 
dedi ki:  
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“Evet, onun gördüğü doğrudur. Filan ve filanlar isabet aldılar.”996 

1931- Said b. Mansur, Hennad ve Beyhakî, Mucahid rahimehullah’tan: 
“Orada “Selsebil” diye adlandırılan bir pınar vardır.” (İnsan 18) ayeti 
hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 اْلِجْرَيةِ  َحِديَدةَ 

“Hızlıca akıcıdır.”997 

1932- Beyhakî, Atâ (el-Horasanî) rahimehullah’tan şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 اْلَخْمرُ  َهابِ  يُْمَزجُ  الَِّتي اْلَعْينِ  اْسمُ  التَّْسِنيمُ 

“Tesnim; şarapla karışmış nehrin adıdır.”998 

1934- İbn Asakir (İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan) “İkisinde de 
suları fışkırıp akan iki pınar vardır.” (Rahman 66) ayeti hakkında şöyle 
dediğini rivayet etti: 

اَخَتانِ   ِباْلَماءِ  َنضَّ

“Naddâhatân kavli; su fışkıran pınarlar demektir.”999 

1936- İbnu’l-Mubarek ve Ebu Nuaym, Said b. Cubeyr rahimehullah’tan 

                                                

996 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (3/135, 257) İbn Hibbân 
(13/418) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (5/94) Abd b. Humeyd (1275) Ebû Ya'lâ (6/44) 
İbn Ebi’d-Dunya el-Menâmât (311) el-Elbani es-Sahiha (2135) Mukbil b. Hadi 
Camiu’s-Sahih (1938) 

997 Sahih maktu. Taberî Tefsir (23/562) Buhârî (muallak olarak 4/116) İbnu’l-Mukri 
Mu’cem (189) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (319) Beyhakî el-Ba’s (863) 

998 Hasen maktu. Tefsiru Mucahid (s.713) Beyhakî el-Ba’s (904) 
999 Hasen. Taberî Tefsir (22/259) Fethu’l-Bari (6/322) Beyhaki el-Ba’s ve’n-Nuşur 

(s.189) 
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şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 اْلَفاِكَهةِ  ِبأَْلَوانِ  َتْنُضَخانِ 

“Çeşitli meyvelerin fışkırması kastedilmektedir.”1000 

Cennetliklerin İçecekleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َوَشَراٍب  َكِثيَرةٍ  ِبَفاِكَهةٍ  ِفيَها َيْدُعونَ  ِفيَها ُمتَِّكِئينَ 

“Onlar koltuklara yaslanıp kurularak orada birçok meyveler ve 
içecekler isterler.” (Sad 51) 

ا َشَراباا َربُُّهمْ  َوَسَقاُهمْ   َطُهورا

“Rableri onlara son derece temiz bir şarap içirmiştir.” (İnsan 21) 

ا ِفيَها َيَتَناَزُعونَ   َتْأِثيم   َوََل  ِفيَها َلْغو   ََل  َكْأسا

“Orada bir kadeh kapışır çekişirler ki, onda ne bâtıl bir söz, ne de 
yalan vardır.” (Tur 23) 

 ُعوَن َعْنَها َوََل يُْنِزُفونَ ََل يَُصدَّ  * ِبأَْكَواٍب َوأََباِريَق َوَكْأٍس ِمْن َمِعينٍ 

“Kaynağından testiler, ibrikler ve kadehler, ondan başları da 
ağrımaz ve akılları da giderilmez.” (Vakıa 18, 19) 

                                                

1000 Hasen maktu. İbnu’l-Mubarek Zühd (1535) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (4/287) 
Taberî Tefsir (22/259) 
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ا ِمَزاُجَها َكانَ  َكْأٍس  ِمنْ  َيْشَربُونَ  اْْلَْبَرارَ  ِإنَّ   َيْشَرُب  َعْيناا * َكاُفورا
ُروَنَها اَّللَِّ  ِعَبادُ  ِبَها ا يَُفج ِ  َتْفِجيرا

“Şüphesiz ki iyiler, karışımı kâfûr olan bir kadehten içerler. Allah’ın 
kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır.” (İnsan 5, 6) 

ا ِفيَها َويُْسَقْونَ   َزْنَجِبيالا  ِمَزاُجَها َكانَ  َكْأسا

“Orada onlara karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir.” (İnsan 
17) 

ا  ِدَهاقاا َوَكْأسا

“Dolu dolu kadehler de.” (Nebe 34) 

 ِفي َتْعِرُف  * َيْنظُُرونَ  اْْلََراِئِك  َعَلى * َنِعيمٍ  َلِفي اْْلَْبَرارَ  ِإنَّ 
 َوِفي ِمْسك   اُمهُ ِختَ  * َمْخُتومٍ  َرِحيٍق  ِمنْ  يُْسَقْونَ  * النَِّعيمِ  َنْضَرةَ  ُوُجوِهِهمْ 

 ِبَها َيْشَرُب  َعْيناا * َتْسِنيمٍ  ِمنْ  َوِمَزاُجهُ  * اْلُمَتَناِفُسونَ  َفْلَيَتَناَفِس  َذِلَك 
بُونَ   اْلُمَقرَّ

“Şüphe yok ki iyiler, nimetler içindedirler. Tahtlar üzerinde bakarlar. 
O nimetlerin mutluluğunu onların yüzlerinde tanırsın. Mühürlü, katıksız 
bir şaraptan, onlara içirilir. Ki onun mühürü misktir. O halde yarışanlar 
bunun için yarışsınlar. Katkısı Tesnim’dendir. Bir pınar, yakınlaştırılanlar 
ondan içecekler.” (Mutaffifin 22-28) 

1939- İbn Ebî Hâtim ve Beyhakî, İbn Ebi Talha yoluyla İbn Abbas 
radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini rivayet ettiler: 
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 َغْول   ِفيَها ََل } َوَقْولُهُ  اْلَخْمرُ  َيُقولُ  {َمِعينٍ  ِمنْ  ِبَكْأٍس } َقْوِلهِ  ِفي
 َيُقولُ  {يُْنَزُفونَ } َقْوِلهِ  َوِفي ُصَداع   ِمْنَها ِفيَها َلْيَس  َيُقولُ { َعْنَها ُهمْ  َوََل 
ا} َوَقْولُهُ  ُعُقولُُهمْ  ْذَهُب تَ  ََل   َرِحيٍق } َوَقْولُهُ  ُمْمَتِلئاا َيُقولُ  {ِدَهاقاا َكْأسا

 ِباْلِمْسِك  ُخِتمَ  اْلَخْمرُ  َيُقولُ { َمْخُتومٍ 

“Kaynağından testiler” (Saffat 45) kavlindeki kaynak şaraptır. O 
içkide sersemletme yoktur.” (Saffat 47) Bu şarap başlarını ağrıtmaz ve 
onları sarhoş edip akıllarını gidermez. “Dolu dolu kadehler de.” (Nebe 34) 
Kadehler dopdoludur. “Mühürlü, katıksız bir şaraptan” (Mutaffifin 25) Misk 
ile mühürlenmiş şaraplardır.”1001 

1940- İbn Ebî Hâtim ve Beyhakî, İkrime yoluyla İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan: “Dolu dolu kadehler de.” (Nebe 34) ayeti hakkında şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

 اْلُمْمَتِلَيةُ  اْلُمَتَتاِبَعةُ  ِهَي 

“Peşpeşe gelen dolu dolu kadehler demektir.”1002 

1942- Said b. Mansur, Hennad, Beyhakî ve İbn Ebî Hâtim, İbn Mes’ud 
radiyallahu anh’den “Mühürlü, katıksız bir şaraptan, onlara içirilir.” 
(Mutaffifîn 25) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ediyorlar: 

ِحيُق   اْلِمْسِك  َطْعمَ  َعاِقَبَتَها َيِجُدونَ  َواْلَمْخُتومُ  اْلَخْمرُ  الرَّ

“Rahîk; şarap demektir. Mühürlü olması; içtikten sonra misk tadı 

                                                

1001 Hasen. Taberî Tefsir (19/532, 535, 22/297, 24/217) Beyhaki el-Ba’s ve’n-
Nuşur (895) İbn Hacer Fethu’l-Bari (6/321) 

1002 Sahih. Buhârî (3839-40) Hâkim (2/556) Mehamili Emali (21) Beyhakî el-Ba’s 
(896) 
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hissetmeleridir.”1003 

1943- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’ın “Mühürü misktir” (Mutaffifin 26) 
ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 ِمْسك   ِطيُبهُ 

“Kokusu misktir.”1004 

1945- Said b. Mansur, Abdurrazzak, İbn Ebî Hâtim ve Beyhakî, İbn 
Abbas radiyallahu anhuma’dan (Mutaffifin 27) ayeti hakkında şöyle dediğini 
rivayet ettiler: 

ِبينَ  ِصْرف   َوُهوَ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  َشَراِب  أَْشَرُف : َتْسِنيم    َويُْمَزجُ  ِلْلُمَقرَّ
 اْلَيِمينِ  ِْلَْصَحاِب 

“Tesnîm; cennetliklerin en üstün içeceğidir. O mukarrebler için saf, 
ashbu’l-yemîn için karışımdır.”1005 

1947- İbn Ebi'd-Dunyâ ceyyid bir isnad ile Ebu Umame radiyallahu 
anh’den şöyle dediğini rivayet etti: 

ُجَل  ِإنَّ  َراَب  َلَيْشَتِهي اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  الرَّ  َفَيِجيءُ  اْلَجنَّةِ  َشَراِب  ِمنْ  الشَّ

                                                

1003 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hennad Zühd (64) İbn Ebî Şeybe 
(7/44) İbnu’l-Mubarek Zühd (1494) Taberî Tefsir (24/215) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-
Cenne (81) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (135) İbn Ebî Hâtim Tefsir (19185) 
Beyhakî el-Ba’s (899) 

1004 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.712) Beyhakî el-Ba’s (902) 
1005 Buhârî'nin şartına göre sahih. Abdurrazzak Tefsir (3542) Ziyau’l-Makdisi el-

Muhtare (10/300) Taberî Tefsir (24/223) İbn Ebî Hâtim Tefsir (19187) Ebu Cafer 
İbnu’l-Buhteri Musannefat (410) Abd b. Humeyd’in Tefsir’inden naklen: İbn Hacer 
Tagliku’t-Ta’lik (3/501) Beyhakî el-Ba’s (901) 
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ْبِري  َمَكاِنهِ  ِإَلى َيُعودُ  ثُمَّ  َفَيْشَرُب  َيِدهِ  ِفي َفَيَقعُ  ُق اْْلِ

“Muhakkak ki cennetliklerden bir kimsenin canı cennet içeceklerinden 
bir şeyi çektiğinde ibrik gelir ve önüne konar. O içtikten sonra yerine döner.”1006 

Cennet İçeceklerinden Mahrum Olanlar 

1949- Buhârî ve Muslim İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ْنَيا ِفي الَخْمرَ  َشِرَب  َمنْ   اْلِخَرةِ  ِفي ُحِرَمَها ِمْنَها َيُتْب  َلمْ  ثُمَّ  الدُّ

“Dünyada şarap içen ondan tevbe etmezse âhirette mahrum 
olur.”1007 

1952- Bezzar, hasen isnadla Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 اْلُقُدِس  َحِظيَرةِ  ِمنْ  ِمْنهُ  َْلَْسِقَينَّهُ  َعَلْيهِ  َيْقِدرُ  َوُهوَ  اْلَخْمرَ  َتَركَ  َمنْ 

“Kim içmeye gücü yettiği halde sarhoş edici içkiyi terk ederse ona 
Haziratu’l-Kuds’ten içirilir.”1008 

  

                                                

1006 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (128) el-Elbani 
Sahihu’t-Tergib (3738) 

1007 Sahih. Buhârî (5575) Muslim (2003) 
1008 Hasen. Bezzar (13/475) el-Elbani Sahihu’t-Tergib (2375) 
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Cennetliklerin Giysileri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َحِرير   ِفيَها َوِلَباُسُهمْ 

“Orada giyecekleri ise ipektir.” (Hac 23) 

ا ِثَياباا َوَيْلَبُسونَ   َوِإْسَتْبَرٍق  ُدٍس ُسنْ  ِمنْ  ُخْضرا

“İnce ve kalın dîbâdan yeşil elbiseler giyecekler.” (Kehf 31) 

 َوِإْسَتْبَرق   ُخْضر   ُسْنُدٍس  ِثَياُب  َعاِلَيُهمْ 

“Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır.” (İnsan 21) 

1954- Nesâî, Tayalisi ve Beyhakî ceyyid isnad ile İbn Amr radiyallahu 
anhuma’dan şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 أََخْلق   اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِثَياِب  َعنْ  أَْخِبْرَنا اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا: َفَقاَل  أَْعَراِبي   َجاءَ 
 َك َوَضحِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَسَكَت  تُْنَسُج؟ َنْسج   أَمْ  تُْخَلُق 
 أَِمنْ  َتْضَحُكوَن؟ ِممَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَقاَل  اْلَقْومِ  َبْعُض 
ا؟ َيْسأَلُ  َجاِهلٍ  ُق  َبْل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َقاَل  ثُمَّ  َعاِلما  َتَتَشقَّ
َتْينِ  اْلَجنَّةِ  َثَمرُ  َعْنَها  َمرَّ

“Bir bedevî geldi ve dedi ki: “Ey Allah’ın rasulü! Bize cennet ehlinin 
giysilerinden haber ver. O öylece yaratılan bir şey mi yoksa dokuma ile 
dokunan bir şey midir?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. 
Cemaatten bazıları güldüler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu 
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ki: 

“Neden gülüyorsunuz? Bir cahilin bir âlime soru sormasına mı?” 
sonra şöyle buyurdu: 

“Bilakis cennetin meyvelerinden yarılıp çıkacaktır” Bunu iki defa 
söyledi.”1009 

Bezzar, Ebû Ya'lâ ve Taberânî aynısını Cabir radiyallahu anh’den 
sahih isnadla rivayet ettiler.1010 

1957- Buhârî ve Muslim, Enes radiyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 

ةُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى ِللنَِّبي ِ  أُْهِدَي   َعنِ  َيْنَهى َوَكانَ  ُسْنُدٍس  ُجبَّ
دٍ ُمحَ  َنْفُس  َوالَِّذي َفَقاَل  ِمْنَها النَّاُس  َفَعِجَب  الَحِريِر،  َسْعدِ  َلَمَناِديُل  ِبَيِدهِ  مَّ

 َهَذا ِمنْ  أَْحَسنُ  الَجنَّةِ  ِفي ُمَعاذٍ  ْبنِ 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e sündüsten bir cübbe hediye 
edildi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ipekten yasaklıyordu. İnsanlar bu 
cübbeyi çok beğendiler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Muhammed’in nefsi elinde olana yemin ederim ki Sa’d b. Muaz’ın 
cennetteki mendilleri bundan daha güzeldir.”1011 

1958- Buhârî ve Muslim Huzeyfe radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

                                                

1009 Hasen. Tayalisi (2391) Ahmed (2/203, 224) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (5872) 
Bezzar (6/408) Taberânî (13/638) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (164) Ziyau’l-
Makdisi Sifatu’l-Cenne (100) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (355) Beyhakî el-Ba’s (865) 

1010 Hasen. Taberânî Sagir (120) Taberânî Evsat (2/354) Ebû Ya'lâ (4/40) Hatib el-
Fakih ve’l-Mutefekkih (982) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (165) 

1011 Sahih. Buhârî (2615, 3248) Muslim (2469) 
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يَباجَ  َوَلَ  الَحِريرَ  َتْلَبُسوا َلَ  َهِب  آِنَيةِ  ِفي َتْشَربُوا َوَلَ  الد ِ ةِ  الذَّ  َوالِفضَّ
ْنَيا ِفي َلُهمْ  َفِإنََّها ِصَحاِفَها ِفي َتْأُكُلوا َوَلَ   اْلِخَرةِ  ِفي َوَلَنا الدُّ

“İpek ve dibâc giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan içmeyin ve bu 
kaplardan yemeyin. Zira bunlar dünyada onlar (kâfirler) için, âhirette de 
bizim içindir.”1012 

1959- Buhârî ve Muslim Ömer radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ْنَيا ِفي يرَ الَحرِ  َلِبَس  َمنْ   اْلِخَرةِ  ِفي َيْلَبْسهُ  َلمْ  الدُّ

“Dünyada ipek giyen âhirette onu giyemez.”1013 

Yine Buhârî ve Muslim, aynısını Enes1014 ve İbnu’z-Zubeyr1015 
radiyallahu anhum’den de rivayet ettiler. 

1960- Nesâî ve Hâkim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ْنَيا ِفي اْلَحِريرَ  َلِبَس  َمنْ   اْلَخْمرَ  َشِرَب  َوَمنْ  اْْلِخَرةِ  ِفي َيْلَبْسهُ  َلمْ  الدُّ
ْنَيا ِفي َهِب  آِنَيةِ  ِفي َشِرَب  َوَمنْ  اْْلِخَرةِ  ِفي َيْشَرْبهُ  َلمْ  الدُّ ةِ  الذَّ  ِفي َواْلِفضَّ
ْنَياال  أَْهلِ  َوَشَراُب  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِلَباُس  َقاَل  ثُمَّ  اْْلِخَرةِ  ِفي ِبَها َيْشَرْب  َلمْ  دُّ

 اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  َوآِنَيةُ  اْلَجنَّةِ 

“Kim dünyada ipek giyerse ahirette onu giyemez. Kim dünyada 
şarap içerse ahirette onu içemez. Kim dünyada altın ve gümüş kaplardan 

                                                

1012 Sahih. Buhârî (5426, 5432) Muslim (2067) 
1013 Sahih. Buhârî (5834) Muslim (2069) 
1014 Sahih Buhârî (5832) Muslim (2073) 
1015 Sahih. Buhârî (5833) 
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içerse ahirette onlardan içemez.” Sonra buyurdu ki: 

“Bunlar cennet ehlinin elbiseleri, cennet ehlinin içecekleri ve 
cennet ehlinin kaplarıdır.”1016 

Kurtubi dedi ki: “Şöyle denildi: “Bunun zahiri, bu kimsenin tevbe 
etmeden öldüğü takdirde, cennete girse bile bunlardan mahrum edileceğini 
gösterir. Çünkü Allah’ın kendisi için cennete ertelediği şeyde acele etmiş ve 
dünyada kendisine haram kılınan bir şeyi işlemiştir.”1017 

1961- Tayalisî sahih isnadla, Nesâî, İbn Hibbân ve Hâkim, Ebu Said 
el-Hudrî radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ْنَيا ِفي اْلَحِريرَ  َلِبَس  َمنْ   اْلَجنَّةَ  َدَخَل  َوِإنْ  اْْلِخَرةِ  ِفي َيْلَبْسهُ  َلمْ  الدُّ
 ُهوَ  َيْلَبْسهُ  َوَلمْ  اْلَجنَّةُ  أَْهُل  َلِبَسهُ 

“Kim dünyada ipek giyerse, ahirette onu giyemez. Cennete girse 
bile cennetlikler onu giyerken, bu kimse giyemeyecektir.”1018 

Kurtubi dedi ki: “Bu hadisin tamamı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’den merfu ise bu konuda açık bir nastır. Şayet son cümle ravinin sözleri 
ise hadisin ravisi, maksadı başkalarından daha iyi bilir ve bu ravinin şahsî 
görüşüyle söyleyebileceği bir şey değildir. 

Denildi ki: “Eğer hadis cehennemde azap gördüğü vakitte mahrum 
edilmesine yorumlanırsa, şefaatle veya genel rahmetle çıkarılıp cennete 
girdiğinde oradaki şaraptan, ipekten ve başka hiçbir şeyden mahrum edilmez. 
Çünkü cennette bir şeyden mahrum edilmek, cezalandırmanın bir türüdür. 

                                                

1016 Sahih. Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (6869) Hâkim (4/157) Taberânî Musnedu’ş-
Şamiyyin (1220) Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr (4/247) el-Elbani es-Sahiha (384) 

1017 Tezkiratu’l-Kurtubî (2/258) 
1018 Sahih. Tayalisi (2331) İbnu’l-Ca’d Musned (975) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (9607, 

9611) İbn Hibbân (12/253) Hâkim (4/212) Begavi Tefsir (5/375) Tahavî Şerhu Muşkili'l-
Âsâr (4849) 
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Cennet ise cezalandırma yeri değildir.” 

Kurtubi dedi ki: “Bu zayıf bir görüştür. Ebu Said el-Hudrî radiyallahu 
anh hadisi bu görüşü reddeder. Muhakkak ki cennetteki bir kimse kendisinden 
daha yüksek mertebede olanın konumuna imrenecektir. Hak ettiği kadarının 
kendisine verilmesi bir cezalandırma değildir.”1019 

1965- Muslim, Ebû Hureyre radıyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 

ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti:  

 ََل َتْبَلى ِثَيابُُه َوََل َيْفَنى َشَبابُهُ  ْلَجنََّة َيْنَعُم ََل َيْبأَُس َمْن َيْدُخُل ا

“Cennete giren nimet görür, fakirlik görmez; elbisesi eskimez, 

gençliği de tükenmez”1020 Allah en iyi bilendir. 

Cennet Elbiseleri Giymeye Vesile Olan Ameller 

1966- Hâkim sahih kaydıyla Ebu Rafi radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ُسْنُدٍس  َنُه َكَساُه اَّللَّ َوِإْسَتْبَرِق َمْن َكفَّ
 اْلَجنَّةِ 

“Kim bir ölüyü kefenlerse Allah onu cennet ipekleriyle giydirir.”1021 

                                                

1019 Kurtubi Tezkira (2/352) 
1020 Sahih Muslim (2836) 
1021 Muslim'in şartına göre sahih. Ebu Ali es-Saffar Hadisu Abbas et-Terkufi (16) 

Hâkim (1/505, 516) Taberânî (1/315) İsmail el-Esbehani et-Tergib (2280, 2281) 
Beyhakî (3/395) Beyhakî Şuab (7/9) Beyhakî el-Adab (276) 
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Cennetliklerin Takı ve Süsleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا َذَهٍب  ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  ِفيَها يَُحلَّْونَ   َولُْؤلُؤا

“Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler.” (Fâtır 33) 

ةٍ  ِمنْ  أََساِورَ  َوُحلُّوا  ِفضَّ

“Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir.” (İnsan 21) 

Kurtubi dedi ki: “Müfessirler şöyle dediler: Cennet ehlinden hiçkimse 
yoktur ki elinde üç bilezik olmasın. Biri altından, biri gümüşten, biri de 
incidendir. Dediler ki: Dünyada kralların bilezikler, taçlar giydikleri gibi Allah 
cennet ehlini de krallar gibi kılacaktır.”1022 

1970- Taberânî Evsat’ta ve Beyhakî hasen isnad ile Ebu Hureyre 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ْنَيا أَْهلِ  ِبِحْلَيةِ  ِحْلَيُتهُ  َعَدَلْت  ِحْلَيةا  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  أَْدَنى أَنَّ  َلوْ  ا الدُّ  َجِميعا
يهِ  َما َلَكانَ  ُ  يَُحل ِ ْنَيا أَْهلِ  ِحْلَيةِ  ِمنْ  أَْفَضَل  اْْلِخَرةِ  ِفي ِبهِ  اَّللَّ ا الدُّ  َجِميعا

“Şayet cennetliklerin takılarının en düşüğü dünya ehlinin bütün 
takılarıyla karşılaştırılsa elbette Allah’ın ahirette ona takı olarak 
verdikleri, dünya ehlinin bütün süslerinden daha üstün gelirdi.”1023 

1972- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den Rasûlullah 

                                                

1022 Kurtubi Tezkira (2/350) 
1023 Hasen. Taberânî Evsat (8/362) Sa’lebî el-Keşfu ve’l-Beyan (8/111) Beyhakî el-

Ba’s (873) 
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sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

 اْلَوُضوءُ  َيْبُلغُ  َحْيُث  اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  اْلِحْلَيةُ  َتْبُلغُ 

“Mü’minin süsü abdestinin ulaştığı yere kadar olacaktır.”1024 

1974- Nesâî ve Hâkim, Ukbe b. Amir radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: 

ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوَل  أَنَّ   َواْلَحِريرَ  اْلِحْلَيةَ  أَْهَلهُ  َيْمَنعُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
ْنَيا ِفي َتْلَبُسوَها َفاَل  َوَحِريَرَها اْلَجنَّةِ  ِحْلَيةَ  تُِحبُّونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوَيُقولُ   الدُّ

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aile halkını takı ve ipek 
elbiseden alıkoyar ve şöyle buyururdu: 

“Eğer cennet takılarını ve ipeğini istiyorsanız dünyada onları 
giymeyin.”1025 

  

                                                

1024 Sahih. Muslim (250) Buhârî (5953) 
1025 Sahih. Ahmed (4/145) Hâkim (4/212) İbn Hibbân (12/297) Nesâî (5136) 

Taberânî (17/302) Tahavî Şerhu Muşkili'l-Âsâr (4837) Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr 
(4/252) İbn Hazm el-Muhalla (10/84) Kasım b. Kutluboğa Musnedu Ukbe b. Amir (21) 
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Cennetliklerin Döşekleri, Minderleri, Yatakları ve 

Çadırları 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َمْرُفوَعةٍ  َوُفُرٍش  

“Yükseklere kurulmuş döşeklerdedirler.” (Vakıa 34) 

 َمْصُفوَفة   َوَنَماِرُق  * َمْوُضوَعة   َوأَْكَواب   * َمْرُفوَعة   ُسُرر   ِفيَها
 َمْبثُوَثة   َوَزَراِبيُّ *

“Orada yüksek tahtlar vardır. Konulmuş sürahiler, dizilmiş yastıklar 
ve yayılmış, kıymetli yaygılar” (Gaşiye 13-16) 

 ِحَسانٍ  َوَعْبَقِري ٍ  ُخْضرٍ  َرْفَرٍف  َعَلى ُمتَِّكِئينَ 

“Yeşil yastıklara ve güzel döşemelere yaslanırlar.” (Rahman 76) 

 اْلِخَيامِ  ِفي َمْقُصوَرات   ُحور  

“Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır.” (Rahman 72) 

1977- İbn Ebi'd-Dunyâ, Ebu Umame radiyallahu anh’den, “Yükseklere 
kurulmuş döşeklerdedirler” (Vakıa 34) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ا أَْرَبِعينَ  أَْسَفَلَها َبَلغَ  َما َسَقطَ  أَْعاَلَها أَنَّ  َلوْ   َخِريفا
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“Şayet üst tarafından düşse aşağısına kırk senede ulaşır.”1026 

1979- İbn Cerir, İbn Ebî Hâtim ve Beyhakî, İbn Mes’ud radiyallahu 
anh’den, “Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar.” 
(Rahman 54) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 ظََّواِهرِ ِبال أُْخِبْرتُمْ  َلوْ  َفَكْيَف  ِباْلَبَطاِئنِ  أُْخِبْرتُمْ  َقدْ 

“Size astarları haber verildi. Peki ya dış yüzleri haber verilseydi nasıl 
olurdu?”1027 

1981- Beyhakî, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan: “Tahtlar üzerine 
kurularaklar” (Kehf 31) ayeti hakkında şöyle dedi: 

رِ  َيُكونُ  َحتَّى أَِريَكةا  َتُكونُ  ََل   َسِرير   َكانَ  َفِإنْ  اْلَحَجَلةِ  ِفي يرُ السَّ
ِريرُ  ِإَلَّ  أَِريَكةا  َيُكونُ  ََل  َحَجَلةٍ  ُدونَ   َحَجَلةا  َكاَنْت  َوِإنْ  اْلَحَجَلةِ  ِفي َوالسَّ
ِريرُ  ِإَلَّ  أَِريَكةا  َتُكونُ  َوََل  أَِريَكةا  َيُكنْ  َلمْ  َسِريرٍ  ِبَغْيرِ   َفِإَذا اْلَحَجَلةِ  ِفي َوالسَّ

 أَِريَكةا  َكاَنْت  اْجَتَمَعا

“Taht, cibinlik içinde koltuk olmadan olmaz. Eğer koltuk cibinliksiz ise 
veya cibinlik koltuksuz ise bu taht olmaz. Taht ancak cibinlik içinde koltuk bir 
araya geldiği zaman söz konusu olur.”1028 

1982- Said b. Mansur, İbn Cerir, İbn Ebî Hâtim ve Beyhakî Mucahid 
yoluyla İbn Abbas radiyallahu anhuma’nın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 َرْفَرٍف } َقْوِلهِ  َوِفي َمْصُفوَفة   َيُقولُ { َمْوُضوَنةٍ  ُسَررٍ } َقْوِلهِ  ِفي
                                                

1026 Sahih mevkuf. İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (154) İbn Ebî Şeybe (7/43) 
Hennad Zühd (79) 

1027 Hasen mevkuf. Taberî Tefsir (22/243) Hâkim (2/516) Beyhakî el-Ba’s (881) 
1028 Sahih mevkuf. Beyhakî el-Ba’s (876) 
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َراِبيُّ  َقاَل { ِحَسانٍ  َوَعْبَقِري ٍ } اْلَمَجاِلُس  َقاَل { ُخْضرٍ   َماِرُق نَ  َوَقْولُهُ  الزَّ
 اْلَمَراِفُق  َيُقولُ  َمْصُفوَفة  

“Dizilmiş tahtlar üzerindedirler” (Vakıa 15) ayeti sıra halinde dizilmiş 
tahtlar demektir. “Yeşil yastıklar” (Rahman 76) ayetinde oturma yerleri 
kastedilmektedir. “Ve güzel döşemeler” (Rahman 76) ayetinde yere serilen 
yaygılar kastedilmektedir. “Dizilmiş yastıklar” (Gaşiye 15) ayetinde yastıklar 
kastedilmektedir.”1029 

1983- Hennad ve Beyhakî, Said b. Cubeyr rahimehullah’tan şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

ْفَرُف  َرا ِعَتاُق  َواْلَعْبَقِريُّ  اْلَجنَّةِ  ِرَياُض  الرَّ  ِبي ِ الزَّ

“Refref cennet bahçeleridir. Abkarî ise halılardır.”1030 

1984- Buhârî, Muslim ve Tirmizî, Ebu Musa el-Eşari radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

ِ  َفٍة َعْرُضَها ِستُّوَن ِميالا َجوَّ ِإنَّ ِفي الَجنَِّة َخْيَمةا ِمْن لُْؤلَُؤٍة مُ  ِفي ُكل 
 َيطُوُف َعَلْيِهُم الُمْؤِمنُونَ  أَْهل  َما َيَرْوَن اْلَخِرينَ  َزاِوَيٍة ِمْنَها

“Muhakkak ki cennette bir çadır vardır, içi oyulmuş bir incidir ve 
genişliği altmış mildir. Mü’min için bu çadırın her köşesinde birbirlerini 

                                                

1029 Hasen. Taberî Tefsir (22/274, 276, 294, 24/337) Beyhaki el-Ba’s ve’n-Nuşur 
(880) 

1030 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.639) Hennad Zühd (81) Taberî Tefsir 
(22/273) İbn Ebî Şeybe (7/42) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (155) Ebu Nuaym 
Sifatu’l-Cenne (413) Beyhakî el-Ba’s (882) 
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görmeyen bir eş vardır. Mü’minler onları bir bir dolaşır.”1031 

1985- İbn Ebi'd-Dunyâ ve Beyhakî, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan 
şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ةٍ  ِمنْ  اْلَجنَّةِ  ِفي اْلَخْيَمةُ  َفةٍ  ُدرَّ  َبَعةُ أَرْ  َلَها َفْرَسخٍ  ِفي َفْرَسخ   ُمَجوَّ
 َذَهٍب  ِمنْ  ِمْصَراعٍ  آََلِف 

“Cennetteki çadır içi oyulmuş incidendir. Eni ve boyu birer fersahtır. 
Onun altından dört bin penceresi vardır.”1032 

1988- Hennad, Amr b. Meymun1033, Mucahid1034 ve Ebu’l-Ahvas 
rahimehumullah’tan şöyle dediklerini rivayet etmiştir: 

ة   اْلَخْيَمةُ  َفة   ُدرَّ  ُمَجوَّ

“Cennetin çadırları oyulmuş incidendir.”1035 

1989- Hennad, Mucahid rahimehullah’tan, “Karşılıklı koltuklarda” 
(Hicr 47) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 َبْعٍض  َقَفا َبْعُضُهمْ  َيْنظُرُ  ََل 

“Birbirlerinin enselerine bakmazlar.”1036 

                                                

1031 Sahih. Buhârî (3243, 4879) Muslim (2838) 
1032 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebî Şeybe (7/41) İbnu’l-

Mubarek Zühd (249) Taberî Tefsir (22/269) Abdurrazzak Tefsir (3107) İbn Ebi'd-
Dunyâ Sifatu’l-Cenne (314) Beyhakî el-Ba’s (875) 

1033 Sahih maktu. Hennad Zühd (52) İbn Ebî Şeybe (7/42) Taberî Tefsir (22/270) 
1034 Sahih maktu. Hennad Zühd (54) İbn Ebî Şeybe (7/42) Taberî Tefsir (22/270) 
1035 Sahih maktu. Hennad Zühd (53) İbnu’l-Mubarek Zühd (71) Taberî Tefsir 

(22/269) 
1036 Sahih maktu. Hennad Zühd (80) İbn Ebî Şeybe (7/43) İbnu’l-Mubarek Zühd 
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Cennetliklerin Eşleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

َرة   أَْزَواج   ِفيَها َوَلُهمْ    ُمَطهَّ

“Orada onlar için tertemiz kılınmış eşler de vardır.” (Bakara 25) 

 اْلَمْكنُونِ  اللُّْؤلُؤِ  َكأَْمَثالِ  * ِعين   َوُحور  

“Ve iri gözlü huriler, sarmalanıp gizlenmiş inciler misali.” (Vakıa 22-
23) 

 َمْكنُون   َبْيض   َكأَنَُّهنَّ  * ِعين   الطَّْرِف  َقاِصَراُت  َوِعْنَدُهمْ 

“Yanlarında güzel bakışlarını onlardan başkasına çevirmeyen, iri 
gözlü eşler vardır. Onlar, örtülüp saklanmış yumurta gibidirler.” (Saffat 
48-49) 

ا َفَجَعْلَناُهنَّ  * ِإْنَشاءا  أَْنَشْأَناُهنَّ  ِإنَّا  ِْلَْصَحاِب  * أَْتَراباا ُعُرباا * أَْبَكارا
 اْلَيِمينِ 

“Gerçek şu ki, biz onları yeni bir yaratış ile yarattık. Onları hep 
bakireler olarak kıldık. Eşlerine düşkün, yaşıtlar; Sağ ashabı için” (Vakıa 
35-38) 

 ِحَسان   َخْيَرات   ِفيِهنَّ 

                                                

(434) 
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“İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlüler vardır.” (Rahman 70) 

 اْلِخَيامِ  ِفي َمْقُصوَرات   ُحور  

“Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır.” (Rahman 72) 

 َواْلَمْرَجانُ  اْلَياُقوُت  َكأَنَُّهنَّ 

“Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.” (Rahman 58) 

 َجان   َوََل  َقْبَلُهمْ  ِإْنس   َيْطِمْثُهنَّ  َلمْ  الطَّْرِف  َقاِصَراُت  ِفيِهنَّ 

“O ikisinde de bakışlarını eşlerinden başkasına çevirmeyen, 
onlardan evvel ne bir insanın ne de bir cinnin asla dokunmadığı eşler 
vardır.” (Rahman 56) 

 أَْتَراب   الطَّْرِف  َقاِصَراُت  َوِعْنَدُهمْ 

“Yanlarında, eşlerinden başkasına bakmayan, kendilerine yaşıt 
güzeller vardır.” (Sad 52) 

 أَْتَراباا َوَكَواِعَب 

“Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.” (Nebe 33) 

1991- Hennad, Mucahid rahimehullah’tan, “Orada onlar için tertemiz 
kılınmış eşler de vardır.” (Bakara 25) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ْرنَ   َواْلَمِني ِ  َوالنَُّخاَمةِ  َواْلُبَزاِق  َواْلَبْولِ  َواْلَغاِئطِ  اْلَحْيِض  ِمنَ  طُه ِ
 َواْلَوَلدِ 
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“Hayız görmekten, büyük ve küçük abdest bozmaktan, tükürmekten, 
balgamdan, menîden ve çocuk doğurmaktan temizdirler.”1037 

Hennad aynısını Atâ rahimehullah’tan da rivayet etmiştir.1038 

1992- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

لُ   َلَ  الَبْدرِ  َلْيَلةَ  الَقَمرِ  ُصوَرةِ  َعَلى ُصوَرتُُهمْ  الَجنَّةَ  َتِلجُ  ُزْمَرةٍ  أَوَّ
طُو َوَلَ  َيْمَتِخطُونَ  َوَلَ  ِفيَها َيْبُصُقونَ  َهُب  ِفيَها آِنَيُتُهمْ  نَ َيَتَغوَّ  أَْمَشاطُُهمْ  الذَّ

َهِب  ِمنَ  ةِ  الذَّ ةُ اْلَ  َوَمَجاِمُرُهمُ  َوالِفضَّ  َواِحدٍ  َوِلُكل ِ  الِمْسُك  َوَرْشُحُهمُ  لُوَّ
 اْخِتالََف  َلَ  الُحْسنِ  ِمنَ  اللَّْحمِ  َوَراءِ  ِمنْ  ُسوِقِهَما ُمخُّ  يَُرى َزْوَجَتانِ  ِمْنُهمْ 
ُحونَ  َواِحد   َقْلب   ُقُلوبُُهمْ  َتَباُغَض  َوَلَ  َبْيَنُهمْ   َوَعِشيًّا بُْكَرةا  اَّللََّ  يَُسب ِ

“Şüphesiz cennete ilk girecek zümre bedir gecesindeki ay 

suretinde olacaklar. Orada tükürmeyecekler, sümkürmeyecekler, abdest 

bozmayacaklardır. Orada tarakları altın, buhurdanlıkları öd ağacı, terleri 

misktendir. Her biri için güzelliklerinden dolayı baldırlarının ilikleri 

etlerinin ardından görünen iki eş vardır. Aralarında ihtilaf ve kinleşme 

olmayacak, kalpleri tek bir kişinin kalbi gibi olacak, sabah akşam Allah’ı 

tesbih edeceklerdir.”1039 

1994- Taberânî ve Beyhakî, İbn Mes’ud radiyallahu anh’ın şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

                                                

1037 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Tefsiru Mucahid (s.198) Taberî 
Tefsir (1/420) İbnu’l-Munzir Tefsir (1916) İbn Ebî Hâtim Tefsir (265, 3286) İbnu’l-
Mubarek Zühd (243) Hennad Zühd (27) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (362) İbn Ebi'd-
Dunyâ Sifatu’l-Cenne (278) Beyhakî el-Ba’s (350) 

1038 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Hennad Zühd (28) 
1039 Sahih Buhârî (3327, 3245) Muslim (2834) 
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 اللَّْحمِ  َوَراءِ  ِمنْ  َساِقَها ُمخُّ  َلُيَرى اْلِعينِ  اْلُحورِ  ِمنَ  اْلَمْرأَةَ  ِإنَّ 
َراُب  يَُرى َكَما ُحلَّةا  َسْبِعينَ  َتْحِت  ِمنْ  َواْلَعْظمِ  َجاَجةِ  ِفي اْْلَْحَمرُ  الشَّ  الزُّ
 اْلَبْيَضاءِ 

“Muhakkak ki iri gözlü hurilerden bir kadının baldırının et ve kemiğinin 
arkasındaki iliği yetmiş elbise altından görünür. Tıpkı kırmızı içeceğin beyaz 
bardağın içinde görünmesi gibi.”1040 

1995- Buhârî, Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْنَيا ِمنَ  َخْير   َرْوَحة   أَوْ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي َغْدَوة    َقْوِس  َوَلَقاُب  ِفيَها َوَما الدُّ
ْنَيا ِمنَ  َخْير   الَجنَّةِ  ِمنَ  َقَدمٍ  َمْوِضعُ  أَوْ  أََحِدُكْم،  اْمَرأَةا  أَنَّ  َوَلوْ  ِفيَها َوَما الدُّ

 َوَلَمَلَْت  َبْيَنُهَما َما ْت َْلََضاءَ  اْلَْرِض  ِإَلى اطََّلَعْت  الَجنَّةِ  أَْهلِ  ِنَساءِ  ِمنْ 
ا َبْيَنُهَما َما ْنَيا ِمنَ  َخْير   الِخَمارَ  َيْعِني َوَلَنِصيُفَها ِريحا  ِفيَها َوَما الدُّ

“Allah yolunda bir sabah gidişi veya bir akşam gidişi dünya ve 
içindekilerden hayırlıdır. Muhakkak ki birinizin cennetteki yayı veya bir 
adımlık yeri dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Cennet kadınlarından bir 
kadın eğilip dünyaya bir baksa; yerle gök arasını aydınlatır ve onların 
arasını güzel koku ile doldurur. O Cennet’teki bir kadının başındaki 
örtüsü dünya ve içindeki tüm şeylerden daha hayırlıdır.”1041 

1998- Beyhakî, Ali b. Ebi Talha yoluyla İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan şöyle dediğini rivayet etti: 

                                                

1040 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ma’mer el-Cami (1489) Taberânî 
(9/174) İbnu’l-Mubarek Zühd (260) 

1041 Sahih. Buhârî (6568) 
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 َقْوِلهِ  َوِفي أَْزَواِجِهنَّ  َغْيرِ  َعنْ  َيُقولُ { الطَّْرِف  َقاِصَراُت } َقْوِلهِ  ِفي
 َيْطِمْثُهنَّ  َلمْ } َقْوِلهِ  َوِفي اْلَمْكنُونُ  لُؤُ اللُّؤْ  َيُقولُ { َمْكنُون   َبْيض   َكأَنَُّهنَّ }

ُهنَّ  َلمْ  َيُقولُ { َجان   َوََل  َقْبَلُهمْ  ِإْنس    َقْوِلهِ  َوِفي َجانُّ  َوََل  َقْبَلُهمْ  ِإْنس   َيُدمُّ
 َقْوِلهِ  َوِفيُمْسَتِوَياٍت  َيُقولُ  {أَْتَراباا} َقْوِلهِ  َوِفي َعَواِشُق  َيُقولُ { ُعُرباا}
 َنَواِهدَ  َيُقولُ  {اِعَب َكوَ }

“Bakışlarını onlardan başkasına çevirmeyen” (Saffat 48) ayetinde 
kastedilen eşlerinden başkasına bakmamalarıdır. “Onlar, örtülüp saklanmış 
yumurta gibidirler” (Saffat 49) ayetinde saklı yumurta ile kastedilen saklı 
incilerdir. “Onlardan evvel ne bir insanın ne de bir cinnin asla 
dokunmadığı” (Rahman 56) ayetinde kastedilen eşlerinden önce onlara ne 
bir insan, ne de bir cinnin yaklaşmamış olduğudur. “Eşlerine düşkün, 
yaşıtlar” (Vakıa 37) ayetinde kastedilen, kendilerine düşkün ve yaşıtlar 
demektir. “Göğüsleri tomurcuklanmış” (Nebe 33) ayetinde kastedilen 
göğüslerinin olgunlaşmış olmasıdır.”1042 

1999- İbnu’l-Mubarek ve Beyhakî, el-Hasen el-Basrî rahimehullah’ın 
şöyle dediğini rivayet ettiler: 

َقاُت  اْلُعُرُب   َواِحدٍ  ِبِسن ٍ  اْلُمْسَتِوَياُت  ْْلَْتَراُب َوا ِلُبُعوَلِتِهنَّ  اْلُمَعشَّ

“Ayetteki “el-Urub” kocalarına âşık demektir. “el-Etrâb” ise aynı yaşta 
olan denkleri demektir.”1043 

2000- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’tan, “Bakışlarını onlardan 
başkasına çevirmeyen” (Saffat 48) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

                                                

1042 Hasen. Taberî Tefsir (19/537, 541, 22/247, 323, 329, 24/38) İbn Ebî Hâtim 
Tefsir (18180) Beyhakî el-Ba’s (915) 

1043 Sahih maktu. İbnu’l-Mubarek Zühd (1584) Tefsiru Mucahid (s.643) Beyhakî 
el-Ba’s (921) 



618 

 

 أَْزَواِجِهنَّ  َغْيرَ  َيْبِغينَ  َفاَل  أَْزَواِجِهنَّ  َعَلى الطَّْرِف  َقاِصَراُت 

“Bakışlarını kocalarına çevirmişlerdir, kocalarından başkasını 
istemezler.”1044 

2001- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’tan: “Çadırlar içinde örtülerle 
gizlenmiş” (Rahman 72) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etti: 

 َلْؤلَُؤة   والَخْيَمةُ  َيْبَرْحَنهُ  َل الِخَيام في الَمْحُبوَسات الَمْقُصوَراُت 
ة  وِفضَّ

“Çadırlarda hapistirler. Oradan çıkmazlar. Çadır inci ve 
gümüştendir.”1045 

2002- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet etti: 

 ِثَياِبَها َوَراءِ  ِمن َساِقها ُمخُّ  َبادٍ  الطَّرُف  فيها َيَحارُ  الِتي والُحورُ 
 وَصَفاءِ  الِجْلدِ  ِرقَّةِ  ِمن َكالِمْرآةِ  ِإْحَداُهن َكِبدِ  في َوْجَههُ  النَّاِظرُ  َفينظُر
 اللَّْونِ 

“Hûr kelimesi; giysilerinin üzerinden bile bacakları görülebilen beyaz 
tenli kadın demektir. Aynı şekilde ona bakan biri teninin inceliği ve 
parlaklığından dolayı aynaya bakar gibi kendi yüzünün yansımasını 
görebilir.”1046 

2003- Beyhakî, Ebu Salih ve es-Suddî rahimehumallah’tan “Sanki onlar 

                                                

1044 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.568) Buhârî (muallak olarak 6/145) Beyhakî 
el-Ba’s (923) 

1045 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.639) Beyhakî el-Ba’s (924) 
1046 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.598) Taberî Tefsir (21/65) Beyhakî el-Ba’s 

(934) 
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yakut ve mercan gibidirler.” (Rahman 58) ayeti hakkında şöyle dediklerini 
rivayet etti: 

 الَياَقوِت  وَصَفاءُ  اللُّْؤلُؤِ  َبَياُض 

“İncinin beyazlığında, yakutun saflığındadır.”1047 

2006- Said b. Mansur ve Beyhakî eş-Şa’bî rahimehullah’ın “Onlardan 
evvel ne bir insanın ne de bir cinnin asla dokunmadığı eşler vardır.” 
(Rahman 56) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ْنَيا أَْهلِ  ِنَساءِ  ِمنْ  ُهنَّ  ُ  َخَلَقُهنَّ  الدُّ  ِإنَّا َقاَل  َكَما اْْلَخرِ  اْلَخْلِق  ِفي اَّللَّ
ا َفَجَعْلَناُهنَّ  أَْنَشْأَناُهنَّ   اْْلَخرِ  اْلَخْلِق  ِفي ُعْدنَ  ِحينَ  َيْطِمْثُهنَّ  َلمْ  ُربااعُ  أَْبَكارا

 َجان   َوََل  َقْبَلُهمْ  ِإْنس  

“Onlar dünya ehlinin kadınlarıdır. Allah onları başka bir yaratılışta 
yaratır. Nitekim şöyle denilmiştir: “Onları yeniden yarattık ve onları 
kocalarına düşkün bakireler kıldık.” (Vakıa 35-37) Onlar yeniden 
yaratıldığından beri kendilerinden önce onlara ne bir insan ne de cin 
dokunmuştur.”1048 

2008- Beyhakî ve Taberânî, Aişe radiyallahu anha’dan şöyle dediğini 
rivayet ettiler 

ِ، َرُسوَل  َيا َفَقاَلْت  اْْلَْنَصارِ  ِمنَ  َعُجوز   أََتْتهُ   يُْدِخَلِني أَنْ  اَّللََّ  اْدعُ  اَّللَّ
 اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َنِبيُّ  َفَذَهَب  َعُجوز   َيْدُخُلَها ََل  اْلَجنَّةَ  ِإنَّ  اَّللَِّ  َنِبيُّ  َفَقاَل  اْلَجنَّةَ 
 ِمنْ  ُت َلِقي َلَقدْ  َعاِئَشةُ  َفَقاَلْت  َعاِئَشةَ  ِإَلى َرَجعَ  ثُمَّ  َفَصلَّى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

                                                

1047 Sahih maktu. İbnu’l-Mubarek Zühd (253) Beyhakî el-Ba’s (945) 
1048 Sahih maktu. Beyhakî el-Ba’s (916) 
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ةا  َكِلَمِتَك  ةا  َمَشقَّ  َكَذِلَك  َذِلَك  ِإنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َنِبيُّ  َفَقاَل  َوِشدَّ
َلُهنَّ  اْلَجنَّةَ  أَْدَخَلُهنَّ  ِإَذا اَّللََّ  ِإنَّ  ا َحوَّ  أَْبَكارا

“Ensar’dan yaşlı bir kadın, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek: 

“Ey Allah’ın rasulü! Allah’ın beni cennette kılması için dua et” dedi. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: 

“Yaşlılar cennete giremeyecektir” buyurdu ve namaz kılmaya gitti. 
Sonra geri döndüğünde Aişe radiyallahu anha: 

“Bu sözlerin yaşlı kadının ağırına gitti” deyince Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Durum, dediğim gibidir. Allah onları cennete sokacağı zaman 
onları bakireler olarak sokacaktır.”1049 

2013- Bezzar ve Taberânî Said b. Âmir b. Huzeym radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 َلَمَلَِت  اْْلَْرِض  أَْهلِ  ِإَلى أَْشَرَفْت  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  اْمَرأَةا  أَنَّ  َلوْ 
ْمِس  َضْوءَ  َوَْلَْذَهَبْت  ِمْسٍك  ِريحَ  اْْلَْرَض   َواْلَقَمرِ  الشَّ

“Şayet cennet ehlinden bir kadın yeryüzüne baksa yeryüzünü 
misk kokusuyla doldururdu ve güneşin ve ayın ışığını bastırırdı.”1050 

                                                

1049 Sahih ligayrihi. Taberânî Evsat (5/357) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (391) 
Beyhaki el-Ba’s (917) 

* Said b. el-Museyyeb’den mürsel olarak: Hennad Zuhd (24) 
* Hasen el-Basri’den mürsel olarak: Tirmizî Şemail (232) Begavi Tefsir (8/14) el-

Elbani Gayetu’l-Meram (2430) 
1050 Hasen. Taberânî (6/59) Bezzar (Keşfu’l-Estar 3528) İbnu’l-Mubarek Zühd 

(226) İbn Ebi Davud el-Ba’s (80) Esbehani et-Tergib (1005) İbn Kani Mu’cem (1/263) 
Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/246) İbn Asakir Tarih (21/145) 
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2014- Taberânî Evsat’ta ceyyid isnad ile Enes radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 َْلََضاَءْت  اْْلَْرِض  َعَلى اطََّلَعْت  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  َساءِ نِ  ِمنْ  اْمَرأَةا  أَنَّ  َلوْ 
ا َبْيَنُهَما َما َوَلَمَلَْت  َبْيَنُهَما َما ْنَيا ِمنَ  َخْير   َرْأِسَها َعَلى َوَلَتاُجَها ِريحا  الدُّ
 ِفيَها َوَما

“Şayet cennet ehlinden bir kadın yeryüzüne baksa elbette gökle 
yer arasını aydınlatırdı ve gökle yer arasını misk koskusuyla doldururdu. 
Muhakkak ki onun başındaki tacı dünya ve içindekilerden hayırlıdır.”1051 

2105- Taberânî, Ebu Umame radiyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْعَفَرانِ  ِمنَ  اْلِعينُ  اْلُحورُ  ُخِلَق   الزَّ

“İri gözlü huriler za’ferandan yaratılmışlardır.”1052 Beyhakî aynısını 
Enes1053 radiyallahu anh’den merfuan, İbn Abbas1054 radiyallahu anhuma’dan 
mevkuf olarak ve yine Mucahid1055 rahimehullah’tan rivayet etmiştir.  

                                                

1051 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Begavi Mealimu’t-Tenzil (1/75) 
Taberânî Evsat (3/281) Ahmed (3/141, 147, 264) Tirmizî (1651) Ebû Ya'lâ (6/412) İbn 
Hibbân (16/412) İbnu’l-Mubarek Cihad (23) 

1052 Sahih ligayrihi. Taberânî (8/200) Taberânî Evsat (1/95) İbn Ebî Hâtim Tefsir 
(18559) Ebu Nuaym Siaftu’l-Cenne (383, 385) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (17) 
Taberânî’nin Mu’cemu’l-Kebir’deki isnadında Ali b. Yezid el-Elhanî zayıftır. Mu’cemu’l-
Evsat’taki isnadında ile Leys b. Ebi Suleym vardır. 

1053 Sahih. Sa’lebi el-Keşfu ve’l-Beyan (9/205) Beyhakî el-Ba’s (929) İbnu’l-Arabi 
Mu’cem (268) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (384) 

1054 Hasen ligayrihi. Beyhakî el-Ba’s (928) isnadında Leys b. Ebi Suleym vardır. 
1055 Hasen maktu. Taberî Tefsir (22/303) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (366) 

Beyhakî el-Ba’s (927) isnadında Leys b. Ebi Suleym vardır. 
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Cennetteki Eşlerin Sayısı 

2028- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet 
ediyorlar: 

َجالُ  َتَذاَكُروا َساُء؟ أَمِ  أَْكَثرُ  اْلَجنَّةِ  ِفي الر ِ  َلمْ  أَوَ  ُهَرْيَرةَ  أَبُو َفَقاَل  الن ِ
 اْثَنَتانِ  َزْوَجَتانِ  ِمْنُهمْ  ئٍ اْمرِ  ِلُكل ِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اْلَقاِسمِ  أَبُو َيُقْل 
 أَْعَزُب؟ اْلَجنَّةِ  ِفي َوَما اللَّْحمِ  َوَراءِ  ِمنْ  ُسوِقِهَما ُمخُّ  يَُرى

“Ashab cennette erkeklerin mi yoksa kadınların mı daha çok olduğunu 
konuşuyorlardı. Ebu Hureyre radiyallahu anh dedi ki: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurmadı mı?: 

“Her biri için güzelliklerinden dolayı baldırlarının ilikleri etlerinin 

ardından görünen iki eş vardır. Orada bekâr olmayacak.”1056 

2029- Tirmizî sahih kaydıyla ve Bezzar, Enes radiyallahu anh’den, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ةَ  الَجنَّةِ  ِفي الُمْؤِمنُ  يُْعَطى  َرُسوَل  َيا ِقيَل  الِجَماعِ  ِمنَ  َوَكَذا َكَذا ُقوَّ
ةَ  يُْعَطى َقاَل  َذِلَك؟ يُِطيُق  أَوَ  اَّللَِّ   ِمائَةٍ  ُقوَّ

“Cennette mü’mine şöyle ve şöyle cima kuvveti verilecektir.” 
Denildi ki: “Ey Allah’ın rasulü! Buna gücü yetecek mi?” Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Yüz kişilik kuvvet verilecektir.”1057 

                                                

1056 Sahih Buhârî (3327, 3245) Muslim (2834) 
1057 Hasen. Tirmizî (2536) İbn Hibbân (16/413) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (7/93) 

Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (21) Tayalisi (2124) Taberânî Evsat (3/72) Beyhakî el-
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Cennette Eşler Verilmesine Vesile Olan Ameller 

2039- Ebû Dâvûd, hasen kaydıyla Tirmizî ve İbn Mâce, Muaz b. Enes 
radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler: 

ُ  َدَعاهُ  يُْنِفَذهُ  أَنْ  َعَلى َقاِدر   َوُهوَ  َغْيظاا َكَظمَ  َمنْ   َعَلى َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ
َرهُ  َحتَّى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَخاَلِئِق  ُرُءوِس  ُ  يَُخي ِ  َشاءَ  َما اْلِعينِ  اْلُحورِ  نَ مِ  اَّللَّ

“Öfkesinin gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yutan 
kimseyi kıyamet gününde Allah Azze ve Celle mahlûkâtın başları 
üzerinden, iri gözlü hurilerden dilediğini seçmesi için çağırır.”1058 

Mütercimin İlavesi: Enes b. Malik radiyallahu anh’den: “Siyahî bir adam Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve dedi ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Ben siyah, kötü kokulu, çirkin yüzlü bir kimseyim. Malım 

da yoktur. Eğer şu kimselerle öldürülünceye kadar savaşırsam ben nerede olurum?” 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: 

 َبيََّض  َقدْ  َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفأََتاهُ  ُقِتَل  َحتَّى َفَقاَتَل  اْلَجنَّةِ  ِفي
 ُ  ِمنَ  َتهُ َزْوجَ  َرأَْيُت  َلَقدْ  ِلَغْيِرهِ  أَوْ  ِلَهَذا َوَقاَل  َماَلَك  َوأَْكَثرَ  ِريَحَك  َوَطيََّب  َوْجَهَك  اَّللَّ

ةا  َناَزَعْتهُ  اْلِعينِ  اْلُحورِ  ِتهِ  َوَبْينَ  َبْيَنهُ  َتْدُخُل  ُصوٍف  ِمنْ  َلهُ  ُجبَّ  ُجبَّ

“Cennette olursun” buyurdu. Bunun üzerine adam öldürülünceye kadar 

savaştı. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi ve buyurdu ki:  

“Allah yüzünü beyazlaştırdı, kokunu güzelleştirdi ve malını çoğalttı.” Bu 

                                                

Ba’s (940) 
1058 Hasen. Ebû Dâvûd (4777) Tirmizî (2493) İbn Mâce (4186) Ahmed (3/440) Ebû 

Ya'lâ (3/66) Taberânî (20/189) Taberânî Evsat (9/104) Taberânî Sagir (1112) Beyhakî 
Şuab (6/313) İbn Asakir Tarih (62/367) Deylemi (5503) 
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kişi için veya bir başkası için şöyle buyurdu:  

“Onun Huri’l-İyn’den olan eşini gördüm. Kendisinin yünden olan 

cübbesinden çekti ve onunla cübbesinin arasına girdi.”1059 

Mikdam b. Ma’dikerb radıyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

ِل َدْفَعٍة َوَيَرى َمْقَعَدُه ِمَن الَجنَِّة  ِ ِستُّ ِخَصاٍل يُْغَفُر َلُه ِفي أَوَّ ِهيِد ِعْنَد اَّللَّ ِللشَّ
َعَلى َرْأِسِه َتاُج الَوَقاِر َويَُجاُر ِمْن َعَذاِب الَقْبِر َوَيْأَمُن ِمَن الَفَزِع اْلَْكَبِر َويُوَضُع 

ُج اْثَنَتْيِن َوَسْبِعيَن َزْوَجةا ِمَن الُحوِر  ْنَيا َوَما ِفيَها َويَُزوَّ الَياُقوَتُة ِمْنَها َخْير  ِمَن الدُّ
ُع ِفي َسْبِعيَن ِمْن أََقاِرِبهِ   الِعيِن َويَُشفَّ

“Şehîdin, Allah katında altı özelliği vardır; şehîd olur olmaz günahları 
affedilir, Cennet’teki gidip kavuşacağı yer kendisine gösterilir. Kabir azabından 
korunur. Kıyametteki en büyük korkudan güven içindedir. Başına vakar tâcı 
giydirilir o taç üzerindeki tek bir yakut taşı dünyadan ve içindekilerden daha 
değerli ve kıymetlidir. Cennet’teki iri gözlü yetmiş iki huri ile evlendirilir. 
Akrabalarından yetmiş kişiye şefaat edebilmesine izin verilir.”1060 

Kadının Ahirette Son Eşine Ait Olması 

2049- Tirmizî hasen kaydıyla ve İbn Mâce Muaz b. Cebel radiyallahu 

anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 

ettiler: 

ْنَيا ِفي َزْوَجَها اْمَرأَة   تُْؤِذي ََل   اْلِعينِ  اْلُحورِ  ِمنَ  َزْوَجُتهُ  َقاَلْت  ِإَلَّ  الدُّ
 ِإَلْيَنا يَُفاِرَقِك  أَنْ  يُوِشُك  َدِخيل   ِعْنَدكِ  ُهوَ  َفِإنََّما اَّللُ  َقاَتَلِك  تُْؤِذيهِ  ََل 

                                                

1059 Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (2/103) 
1060 Sahih. Tirmizî (1663) İbn Mâce (2799) Beyhaki Şuab (4254) İbn Şahin et-

Tergib (439) 
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“Herhangi bir kadın dünyada kocasına eziyet verdiğinde onun 

Huri’l-İyn’den olan eşi mutlaka şöyle der: “Ona eziyet verme! Allah seni 

öldürsün! O senin yanında ancak misafirdir, yakında senden ayrılıp bize 

gelecek.”1061 

2060- İbn Sa’d, Tabakat’ında İkrime rahimehullah’tan şöyle dediğini 
rivayet etti:  

َبير َتحَت  كاَنت َبكٍر، أَبي ِبنَت  أَسماءَ  أَنَّ  امِ  بن الزُّ ا وكانَ  الَعو   َشديدا
 ِإذا الَمرأَةَ  َفِإنَّ  اصِبري بَُنيَّةُ  يا َفقال ِإَليه َذِلَك  َفَشَكت أَباها َفأََتت َعَليها
ج َفَلم َعنها ماَت  ثُمَّ  صاِلح   َزوج   َلها كانَ   الَجنَّةِ  في َبيَنُهما ُجِمعَ  َبعَدهُ  َتَزوَّ

“Esma bt. Ebi Bekr radıyallahu anhuma, ez-Zubeyr b. el-Avam 
radıyallahu anh ile evli idi. Zubeyr radiyallahu anh ona sert davranıyordu. 
Esma radiyallahu anha babasına geldi ve bu durumu şikâyet etti. Ebu Bekr 
radiyallahu anh ona dedi ki: 

“Ey kızım! Şayet bir kadının Salih bir kocası varsa ve o öldüğünde 
başkasıyla evlenmezse, Allah o ikisini Cennet’te birleştirir.”1062 

2061- İbn Sa’d, Ebu’d-Derdâ radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

                                                

1061 Hasen. Ahmed (5/242) Tirmizî (1174) İbn Mâce (2014) İbn Ebi’d-Dunya 
Sifatu’l-Cenne (296) Taberânî (20/113) Deylemi (7501) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(5/220) 

1062 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Sa’d Tabakat (8/251) 
Abdulmelik b. Habib Adabu’n-Nisa (344) Abdulmelik b. Habib Vasfu’l-Firdevs (204) 
İbn Asakir Tarih. (69/16) Elbani es-Sahiha (3/355) Elbani, İbn Asakir’in rivayeti 
hakkında: “Ravileri güvenilirdir. Ancak İkrime, Ebu Bekr radıyallahu anh’e 
yetişmemiştir. Ancak Esma radıyallahu anha’dan bunu işitmiş olabilir” der. Derim ki; 
Abdulmelik b. Habib’in rivayetinde İkrime rahimehullah bunu İbn Abbas radiyallahu 
anhuma yoluyla rivayet etmiştir. 
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 اْْلِخَرةِ  أَْزَواِجَها ِفي ِْلِخرِ  اْلَمْرأَةُ 

“Kadın ahirette son kocasına ait olur.”1063 

İbn Asakir Ebu’d-Derda radiyallahu anh’den mevkuf olarak rivayet 
etmiştir.1064 

Cennetliklerin Cimâ’ı 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َفاِكُهونَ  ُشُغلٍ  ِفي اْلَيْومَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحاَب  ِإنَّ 

“O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde sevinirler.” (Yasin 
55) 

2064- İbn Ebî Hâtim ve İbn Ebi'd-Dunyâ, İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan “Nimetler içinde meşguldürler” (Yasin 55) ayeti hakkında şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

 اْْلَْبَكارِ  اْفِتَضاُض 

“Bakirelerle ilişkiye girerler.”1065 

                                                

1063 Sahih. Ebu’ş-Şeyh Tabakat (4/145) Taberani Musnedu’ş-Şamiyin (1496) 
Taberani Evsat (3/275) Ebu Ali el-Harrani el-Kuşeyri Tarihu’r-Rakka (318) İbn Asakir 
Tarih (70/154, 155) Kelabazi Bahru’l-Fevaid (s.437 no: 298) Busayri İthaf (3264) 
Metalibu’l-Aliye (1769) Elbani Sahihu’l-Cami (2704) es-Sahiha (1281) 

* Huzeyfe radıyallahu anh’den hasen isnadla mevkuf: Tahavi Şerhu Muşkili’l-
Asar (552) Beyhaki (7/69) Kurtubi (14/229) Ebu’l-Leys es-Semerkandi Bahru’l-Ulum 
(3/418) 

1064 Sahih mevkuf. İbn Asakir (37/299, 70/153) İbnu’l-Cevzi Ahkamu’n-Nisa 
(s.357) Elbani es-Sahiha (3/355) 

1065 Sahih mevkuf. Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (376) İbn Vehb Tefsir (33) Ziyau’l-
Makdisi el-Muhtare (12/259-60) Taberî Tefsir (19/460) Ebu İshak el-Bağdadi Emali 



627 

 

2065- Abdullah b. Ahmed Zevaidu’z-Zuhd’de ve İbn Ebi'd-Dunyâ 
aynısını İbn Mes’ud radiyallahu anh’den1066, Beyhakî aynısını İkrime 
rahimehullah1067 ve El-Evzaî rahimehullah’tan1068 rivayet ettiler.  

2067- Tirmizî ve Beyhakî, Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ةَ  الَجنَّةِ  ِفي الُمْؤِمنُ  يُْعَطى  الِجَماعِ  ِمنَ  َوَكَذا َكَذا ُقوَّ

“Cennette mü’mine şöyle ve şöyle cima kuvveti verilecektir.”1069 

2068- Bezzar ve Taberânî sahih isnadla Ebu Hureyre radiyallahu 
anh’den şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ِ، َرُسوَل  َيا ِقيَل  َوالَِّذي َنْفِسي  َفَقاَل  اْلَجنَِّة؟ ِفي ِنَساِئَنا ِإَلى نُْفِضي اَّللَّ
ُجَل َلُيْفِضي ِفي اْلَغَداِة اْلَواِحَدةِ  ِبَيِدهِ   ِإَلى ِمائَِة َعْذَراءَ  ِإنَّ الرَّ

“Biz dedik ki: “Ey Allah’ın rasulü! Cennette hanımlarımızla ilişkide 
bulunacak mıyız?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 “Nefsim elinde olana yemin ederim ki kişi bir sabahta yüz 
bakireyle ilişkide bulunur.”1070 

2074- Taberânî, Zeyd b. Erkam radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 

                                                

(111) 
1066 Hasen mevkuf. Taberî Tefsir (19/460) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (375) 
1067 Hasen maktu. İbnu’l-Mubarek Zühd (1586) Hennad Zühd (89) Beyhakî el-Ba’s 

(939) Hatib Muvaddahu Evham (2/392) 
1068 Sahih maktu. Beyhakî el-Ba’s (938) 
1069 Hasen. Tirmizî (2536) İbn Hibbân (16/413) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (7/93) 

Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (21) Tayalisi (2124) Taberânî Evsat (3/72) Beyhakî el-
Ba’s (940) 

1070 Muslim'in şartına göre sahih. Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (22) Taberânî 
Evsat (1/219, 5/263) Bezzar Keşfu’l-Estar (4/198) Hatib Tarih (1/371) Ebu Nuaym 
Sifatu’l-Cenne (373) 
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aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

اْلَقاِسِم َتْزُعُم َجاَء َيُهوِدي  ِإَلى النَِّبي ِ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َيا أََبا 
ُجَل  أَنَّ أَْهَل اْلَجنَِّة َيأُْكُلوَن َوَيْشَربُوَن َفَقاَل َنَعْم َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنَّ الرَّ
ْهَوِة َواْلِجَماِع َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ  ْرِب َوالشَّ ِة ِمائٍَة ِفي اْْلَْكِل َوالشُّ  َلُيْعَطى ِمْثَل ُقوَّ

َرة ؟ َفَقاَل عليه السالم ِإنَّ الَِّذي َيْأكُ  ُل َوَيْشَرُب َتُكوُن َلُه اْلَحاَجةُ َواْلَجنَّةُ ُمطَهَّ
 إنما َحاَجةُ أََحِدِهْم َعَرق  يُِفيُض ِمْن ِجْلِدِه َكِريِح اْلِمْسِك َفِإَذا َبْطنُهُ َقْد َضُمرَ 

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e Yahudilerden bir adam geldi ve dedi 
ki: “Ey Ebu’l-Kasım! Sen cennetliklerin orada yiyip içeceklerini iddia etmiyor 
musun?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Evet, nefsim elinde olana yemin ederim ki onlardan birine yeme, 
içme, şehvet ve cima hususunda yüz kişinin kuvveti verilecektir.” Yahudi 
dedi ki: 

“Yiyip içen kimsenin def-i hacet yapmaya ihtiyacı olur. Cennet ise temiz 
bir yerdir.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Onların hacetleri ter olarak derilerinden misk şeklinde atılacaktır 
ve midesinin boşaldığını hissedecektir.”1071 

                                                

1071 Muslim'in şartına göre sahih. Abdulmelik b. Habib es-Sulemi Vasfu’l-Firdevs 
(83-84) Ahmed (4/367, 371) İbn Hibbân (16/444) İbn Ebî Şeybe (7/33) Nesâî 
Sunenu'l-Kubrâ (11478) Dârimî (2825) Taberani (5/177-79) Bezzar (10/214) Hennad 
Zuhd (63) İbnu’l-Mubarek Zühd (1459) Abd b. Humeyd (263) Ebû Nuaym Hilyetu'l-
Evliyâ (8/116) İbn Ebi’d-Dunya Sıfatu’l-Cenne (107) Ebu’l-Leys es-Semerkandi 
Tenbihu’l-Gafilin (66) İbnu’l-Mukri Mu’cem (452) Beyhaki el-Ba’s ve’n-Nuşur (352) 
Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned (341) Ziyau’l-Makdisi rahimehullah dedi ki: “Bana 
göre bu hadis Muslim’in şartına göredir. Zira Sumame b. Ukbe sikadır ve Zeyd b. 
Erkam’dan işittiğini tasrih etmiştir.” Derim ki; Sumame b. Ukbe’den Muslim rivayette 
bulunmamıştır. Lakin hadis Muslim’in şartına göredir. Bezzar, Sumame b. Ukbe’ye 
Yezid b. Hayyan’ın mutabaat ettiğini zikretmiştir. Yezid b. Hayyan Muslim’in 
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2077- Hennad, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

ا ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي َنَعمْ  َقاَل  اْلَجنَّةِ  ِفي أََنَطأُ  ِقيَل  ا َدْحما  َفِإَذا َدْحما
َرةا  َرَجَعْت  َعْنَها َقامَ   بكرا ُمَطهَّ

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e denildi ki: “Cennette cinsel 
ilişkiye girecek miyiz?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Evet. Nefsim elinde olana yemin ederim ki, şiddetle olacak, ondan 
kalktığında tekrar temiz ve bakire haline dönecektir.”1072 

2079- Abdullah b. Ahmed Zevaidu’z-Zuhd’de, Abdullah b. Amr 

radiyallahu anhuma’nın şöyle dediğini rivayet etti: 

 َعْذَراءَ  َوَجَدَها اْلَجنَّةِ  ِفي َزْوَجَتهُ  أََرادَ  ُكلََّما اْلُمْؤِمنُ 

“Mü’min cennette eşini diledikçe onu bakire olarak bulacaktır.”1073 

Cennet Ehlinin Çocukları 

2080- Tirmizî hasen kaydıyla, Beyhakî ve Ebu’ş-Şeyh, Ebu Said el-
Hudrî radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

 ِفي َوِسنُّهُ  َوَوْضُعهُ  َحْمُلهُ  َكانَ  الَجنَّةِ  ِفي الَوَلدَ  اْشَتَهى ِإَذا الُمْؤِمنُ 

                                                

ricalindendir. 
1072 Hasen. İbn Hibbân (16/415) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (24) el-Elbani es-

Sahiha (3351) 
1073 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebi’d-Dunya Sifatu’l-Cenne (280) Ebu 

Musa el-Medini Letaifu’l-Mearif (64) 
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 َيْشَتِهي َكَما َساَعةٍ 

“Mü’min cennette çocuk arzu ettiği vakit, gebeliği, doğumu ve yaşı 
dilediği şekilde bir anda tamamlanacaktır.”1074 

Tirmizî dedi ki: “İlim ehli bu konuda ihtilaf ettiler. Bazısı dedi ki: 
“Cennette cima olur, çocuk olmaz.” Bu Tavus, Mucahid ve en-Nehaî’den 
rivayet edildi. İshak b. İbrahim dedi ki: “Bu hadiste “arzu ettiği zaman…” 
deniliyor. Lakin arzu etmezler. Yine Lakit radiyallahu anh hadisinde cennet 
ehlinin çocuğu olmayacağı geçmektedir.” 

Bir topluluk dediler ki: “Bilakis kişi arzuladığında cennette çocuk olur.” 
Üstad Ebu Sehl es-Sa’lûkî bunu tercih etti. 

Derim ki: Hennad’ın Zühd’de Ebu Said radiyallahu anh’den rivayet 
ettiği hadisin baş tarafında şöyle geçmesi bunu destekler: 

“Dedik ki: “Ey Allah’ın rasulü! Muhakkak ki çocuk göz aydınlığıdır ve 
sevincin tamamlanmasıdır. Cennet ehlinin çocukları olacak mı?” bunun 
üzerine: “arzuladığında…” diye buyrulmuştur. 

Derim ki: Bu, daha önce geçen Lakit radiyallahu anh hadisine aykırı 
değildir. Orada:  

وَنُكمْ   َتَوالُدَ  ََل  أَنْ  َغْيرَ  َوَتَلذُّ

“Çocuk yapma olmadan lezzetlenirsiniz”1075 şeklinde geçer. 
Dünyada olan şekliyle cima sıralaması nefyedilmektedir. Burada da kişi 
arzuladığı zaman tıpkı ekin ektiğinde olduğu gibi çocuğunun olacağı ispat 

                                                

1074 Muslim'in şartına göre sahih. Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (275) Tirmizî (2563) 
İbn Mâce (4338) Ahmed (3/9, 80) İbn Hibbân (16/417) Abd b. Humeyd (939) Ebû Ya'lâ 
(2/317) Dârimî (2876) Hennad Zühd (93) Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (585) İbn Ebi’d-
Dunya Sifatu’l-Cenne (267) Beyhakî el-Ba’s ve’n-Nuşur (397-98) Mukbil b. Hadi 
Sahihu’l-Musned (383) 

1075 Zayıf. Hâkim (4/605) Ahmed (4/13) Taberânî (19/211) isnadında meçhul raviler 
vardır. 



631 

 

edilmektedir. Cennetteki ziraat başka zamanlardaki gibi değildir. Nitekim daha 
önce Allah’ın cennet için yeni halklar yaratacağı ve lütfuyla orada 
yerleştireceği geçmişti. O halde ailesi arasına çocuk var etmesine de bir mani 
yoktur. 

Cennetliklerin Şarkıları 

2084- Beyhakî ve Ebu Nuaym, Yahyâ b. Ebî Kesir rahimehullah’tan 
şöyle dediğini rivayet etti: 

َماعُ  َقاَل {  يُْحَبُرونَ  َرْوَضةٍ  ِفي َفُهمْ  } َقْوِلهِ  ِفي  اْلَجنَّةِ  ِفي السَّ

“Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “İkram edildikleri bir bahçe içinde 
olacaklar.” (Rum 15) Yani cennette güzel şeyler dinlerler.”1076 

2085- Beyhakî Ebu Hureyre radiyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet 
etti: 

ا اْلَجنَّةِ  ِفي ِإنَّ   ُمَتَقاِباَلت   ِقَيام   اْلَعَذاَرى َحافََّتاهُ  اْلَجنَّةِ  طُوَل  َنْهرا
ينَ   نَّةِ اْلجَ  ِفَي  أَنَّ  َيَرْونَ  َما َحتَّى اْلَخاَلِئُق  َيْسَمُعَها أَْصَواٍت  ِبأَْحَسنِ  َويَُغن ِ

ةا  ُ  َشاءَ  ِإنْ  َقاَل  اْلِغَناُء؟ َذِلَك  َوَما ُهَرْيَرةَ  أََبا َيا ُقْلَنا ِمْثَلَها َلذَّ  التَّْسِبيحُ  اَّللَّ
ب ِ  َعَلى َوَثَناء   َوالتَّْقِديُس  لتَّْحِميدُ َوا  َوَجلَّ  َعزَّ  الرَّ

“Muhakkak ki cennette, uzunluğu cennet boyunca olan bir nehir vardır. 
İki tarafında bakire kızlar karşılıklı ayakta durarak en güzel seslerle şarkı 
söylerler. Mahlûkat onu dinlerler. Cennette bunun gibi bir lezzet görmezler.” 
Dedik ki: 

                                                

1076 Sahih maktu. Taberî Tefsir (18/472) İbn Ebî Şeybe (7/38) Hennad Zühd (4) 
Sa’lebi el-Keşfu ve’l-Beyan (7/296) Hakîm et-Tirmizi Nevadiru’l-Usul (1/245) Beyhakî 
el-Ba’s (955) 
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“Ey Ebu Hureyre! Bu şarkılar nedir?” Dedi ki: 

“Allah dilerse Rab Azze ve Celle’yi tesbih (subhanallah), tahmid 
(elhamdulillah), takdis ve övgüler olacaktır.”1077 

2088- Taberânî el-Evsat’ta ve Sagir’de sahih isnad ile İbn Ömer 
radiyallahu anhuma’dan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet etti: 

ينَ  نَّةِ اْلجَ  أَْهلِ  أَْزَواجَ  ِإنَّ   َسِمَعَها أَْصَواٍت  ِبأَْحَسنِ  أَْزَواَجُهنَّ  َلُيَغن ِ
ا ِإنَّ  َقطُّ  أََحد   ينَ  ِممَّ  َيْنظُْرنَ  ِكَرامٍ  َقْومٍ  أَْزَواجُ  اْلِحَسانُ  اْلَخْيَراُت  َنْحنُ  ِبهِ  يَُغن ِ
ا َوِإنَّ  أَْعَيانٍ  َبَقَرةِ  ينَ  ِممَّ  َفاَل  اْْلِمَناُت  َنْحنُ  َيُمْتَنهْ  َفاَل  اْلَخاِلَداُت  َنْحنُ  يَُغن ِ

 َيْظَعنَّهْ  َفاَل  اْلُمِقيَماُت  َنْحنُ  َيَخْفَنهْ 

“Cennet halkının kadınları, kocalarına, daha önce kimsenin 
işitmediği güzel seslerle şarkılar söyleyeceklerdir. Onların söylediği 
şarkıların içinde şu sözler de vardır:  

“Biz hayırlı, güzel kadınlarız. Biz şerefli kimselerin eşleriyiz. Onlar 
bizi göz aydınlığı olarak görürler.” Onların söylediği bir başka şarkının 
sözleri de şöyledir:  

“Biz ebedî kılınmış kadınlarız, ölmeyiz. Biz güvende olanlarız, 
korkmayız. Biz kalıcılarız, sefer etmeyiz.”1078 

2091- Hennad, Mucahid rahimehullah’tan rivayet ediyor: “Ona: 
“Cennete şarkı dinleme var mıdır?” diye sorulunca şöyle dedi: 

اِمُعونَ  َيْسَمع َلم َسَماع   َلَها لَشَجر ِفيَها ِإنَّ   ِمْثِلهِ  إلى السَّ

                                                

1077 Sahih mevkuf. Beyhakî el-Ba’s (961) 
1078 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih.  Ebû Nuaym Sıfatu’l-Cenne (322, 

430) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (13/190) Ziyau’l-Makdisi Sıfatu’l-Cenne (123) 
Taberânî Evsat (5/149)  
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“Muhakkak ki orada şarkı söyleyen bir ağaç vardır. Dinleyenler onun 
gibisini duymamışlardır.”1079 

2095- İbn Ebi'd-Dunyâ ve el-Esbahanî, Muhammed b. el-Munkedir 
rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ُهونَ  َكانُوا الَِّذينَ  أَْينَ  ُمنَادٍ  نَاَدى اْلِقَياَمةِ  يَْومُ  َكانَ  ِإَذا  اللَّْهوِ  َعنِ  أَْنُفَسُهمْ  يَُنز ِ
ْيطَاِن؟ َوَمَزاِميرِ   أَْسِمُعوُهمْ  ِلْلَماَلِئَكةِ  يَُقولُ  ثُمَّ  اْلِمْسِك  ِريَاَض  أَْسِكنُوُهمْ  الشَّ
 {َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوََل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   ََل } أَنْ  َوأَْعِلُموُهمْ  َوثَنَائِي َحْمِدي

“Kıyamet günü olduğu zaman bir seslenici şöyle seslenir: “Nefislerini 
eğlenceden ve şeytan çalgılarından uzak tutanlar nerede? Onları misk 
bahçelerinde yerleştirin.” Sonra meleklere der ki: 

“Onlara hamdimi ve övgülerimi dinletin ve onlara bildirin ki “Onlara 
korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar” (Yunus 62)1080 

2096- Dineveri el-Mucalese’de Mucahid rahimehullah’ın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

ُهونَ  َكانُوا الَِّذينَ  أَْينَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُمَنادٍ  يَُناِدي  أَْصَواَتُهمْ  يَُنز ِ
ْيَطاِن؟ َوَمَزاِميرِ  اللْهوِ  َعنِ  َوأَْسَماَعُهمْ   وجل عز اَّلل َفُيِحلُُّهمُ  َقاَل  الشَّ

 َتْحِميِدي ِعَباِدي أَْسِمُعوا ِلْلَمالِئَكةِ  َفَيُقولُ  ِمْسٍك  ِمنْ  اْلَجنَّةِ  ِرَياِض 
 َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَل َعَلْيِهمْ  َخْوف   َل أَنْ  َوأَْخِبُروُهمْ  َوَتْمِجيِدي

“Kıyamet gününde bir seslenici şöyle seslenir: “Seslerini ve kulaklarını 

                                                

1079 Sahih maktu. Hennad Zühd (7) Beyhakî el-Ba’s (959) 
1080 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Tulun Teşyidu’l-İhtiyar (14) 

İbn Ebi'd-Dunyâ Zemmu’l-Melahi (70) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (258) İsmail el-
Esbehani et-Tergib (319) 
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eğlenceden ve şeytan çalgılarından uzak tutanlar nerede?”  Allah Azze ve 
Celle onları miskten cennet bahçelerine yerleştirir ve meleklere der ki: 

“Kullarıma hamdimi ve övgümü dinletin ve onlara haber verin ki, onlara 
korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar.”1081 

2099- İbn Ebi'd-Dunyâ ve Ziya sahih isnadla İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan şöyle dediğini rivayet ettiler: 

اِكُب  َيِسيرُ  َما َقْدرَ  َساٍق  َعَلى اْلَجنَّةِ  ِفي َها ِفي اْلُمِجدُّ  الرَّ  ِمائَةَ  ِظل ِ
 َوَغْيُرُهمْ  اْلُغَرِف  أَْهُل  ةِ اْلَجنَّ  أَْهُل  ِإَلْيَها َفَيْخُرجُ  َنَواِحيَها ُكل ِ  ِفي َعامٍ 

ثُونَ  َها ِفي َفَيَتَحدَّ ْنَيا َلْهوَ  َوَيْذُكرُ  َبْعُضُهمْ  َفَيْشَتِهي ِظل ِ ُ  َفُيْرِسُل  الدُّ ا اَّللَّ  ِريحا
كُ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  َجَرةَ  ِتْلَك  َفتَُحر ِ ْنَيا ِفي َكانَ  َلْهوٍ  ِبُكل ِ  الشَّ  الدُّ

“Cennette gölgesinde hızlı bir bineklinin etraflarının tamamını yüz 
senede dolaşacağı bir ağaç vardır. Cennet halkı, odalardakiler ve diğerleri 
oraya çıkıp gölgesinde konuşurlar. Bazılarının canı dünyadaki eğlenceyi ister. 
Allah onlara cennetten bir rüzgâr gönderir, bu ağaç dünyadaki bütün 
eğlenceyle hareketlenir.”1082 

  

                                                

1081 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Asakir Zemmu’l-Melahi (10) 
Dineveri el-Mucalese (3552) 

1082 Hasen. İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (43) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (66) 
İbn Hacer Fethu’l-Bari (6/327) 
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Cennetin Kapları 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ةٍ  ِمنْ  ِبآِنَيةٍ  َعَلْيِهمْ  َويَُطاُف   ِمنْ  َقَواِريرَ  * َقَواِريَرا َكاَنْت  َوأَْكَواٍب  ِفضَّ
ةٍ  ُروَها ِفضَّ ا َقدَّ  َتْقِديرا

“Çevrelerinde gümüşten kaplar ve billur kupalar dolaştırılır. 
Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.” 
(İnsan 15-16) 

 َوأَْكَواٍب  َذَهٍب  ِمنْ  ِبِصَحاٍف  َعَلْيِهمْ  يَُطاُف 

“Onların etrafında altın tabaklarla ve kadehlerle dolaşılır” (Zuhruf 
71) 

2101- Said b. Mansur, Abdurrazzak ve Beyhakî, İkrime rahimehullah 
yoluyla İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ةا  أََخْذَت  أَنََّك  َلوْ  ةِ  ِمنْ  ِفضَّ ْنَيا ِفضَّ  ِمْثَل  َتْجَعَلَها َحتَّى َفَصَرْفَتَها الدُّ
َباِب  َجَناحِ  ةِ  َبَياِض  ِمْثُل  اْلَجنَّةِ  َقَواِريرُ  َلِكنْ وَ  َوَراِئَها ِمنْ  َلَها َترَ  َلمْ  الذُّ  اْلِفضَّ
 اْلَقَواِريرِ  َصَفاءِ  ِفي

“Şayet dünya gümüşlerinden bir gümüş alsan ve sinek kanadı gibi 
inceltsen onun arkasındakini göremezsin. Lakin cennetin kapları, cam 
eşyaların saydamlığında, beyaz gümüş gibidir.”1083 

2013- Beyhakî, İbn Amr radiyallahu anhuma’dan, “Onların etrafında 
altın tabaklarla ve kadehlerle dolaşılır” (Zuhruf 71) ayeti hakkında şöyle 

                                                

1083 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Abdurrazzak Tefsir (3432) 
Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (12/200) Abdulmelik b. Habib Vasfu’l-Firdevs (76) İbn 
Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (135) Beyhakî el-Ba’s (886) 
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dediğini rivayet etti: 

 َلْيَس  َلْون   ِفيها َصْحَفةٍ  ُكلُّ  َذَهٍب  ِمن َصْحَفةٍ  ِبَسْبِعينَ  َعَليِهم يَُطاُف 
 اْلُْخَرى في

“Onların etrafında altından yetmiş tabak dolaşır. Her tabakta diğerinde 
olmayan bir renk vardır.”1084 

2105- Hennad, Mucahid rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet etti: 

ا اْلَكْوَكَباُت  َواْْلَْكَواُب  اْْلَْقَداحُ  اْْلِنَيةُ   اْلَمْلَى ْيَسِت لَ  ِإنََّها َوَتْقِديرا
 اْلَقْدرِ  َناِقَصةَ  َوََل  َتِفيُض  الَِّتي

“el-Âniye (kaplar) ile kastedilen kadehlerdir. El-Ekvâb fincanlardır. 
Ölçüsü ise taşacak kadar dolu olmaması ve eksik de olmamasıdır.”1085 

2106- Hennad, Mucahid rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

 آَذان   َلَها َلْيَسْت  الَِّتي اْْلَْكَواُب 

“el-Ekvab; kulpları olmayan kupalardır.”1086 

  

                                                

1084 Muslim'in şartına göre sahih. Beyhakî el-Ba’s (894) 
1085 Sahih maktu. İbn Ebî Şeybe (7/216) Hennad Zühd (68) 
1086 Sahih maktu. Hennad Zühd (69) Taberî Tefsir (22/296) 
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Cennetin Kokuları 

2107- İbnu’l-Mubarek, İbn Amr radiyallahu anhuma’nın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 النََّجاِئِب  َوِكَرامِ  اْلَخْيلِ  َتاِق عِ  ِمنْ  ِفيَها َوِإنَّ  اْلَجنَّةِ  َرْيَحانُ  َسي ِدُ  اْلِحنَّاءُ 
 أَْهُلَها َيْرَكُبَها

“Kına çiçeği cennet kokularının efendisidir. Cennette iyi cins atlar ve 
develer vardır. Cennet halkı onlara binerler.”1087 

Cennette Bâtıl Konuşmalar Yoktur 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ِبَما َعَلْيُكمْ  َساَلم   * َباٍب  ُكل ِ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َيْدُخُلونَ  ِئَكةُ َواْلَماَل 
ارِ  ُعْقَبى َفِنْعمَ  َصَبْرتُمْ   الدَّ

“Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. 
Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu ne 
güzeldir!” (Ra’d 23-24) 

ا ِفيَها َيْسَمُعونَ  ََل  ا َوََل  َلْغوا ا ِقيالا  ِإَلَّ  * َتْأِثيما ا َساَلما  َساَلما

“Orada ne batıl ne de yalan bir söz işitirler. “Selam, selam” diye bir 
sözden başka.” (Vakıa 25-26) 

                                                

1087 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebî Şeybe (7/32) İbnu’l-
Mubarek Zühd (231) Vekî Zühd (180) Ebu Nuaym Ahbaru İsbehan (1/432) 
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 ََلِغَيةا  ِفيَها َتْسَمعُ  ََل 

“Orada boş söz işitmezler.” (Gaşiye 11) 

2108- Beyhakî, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan şöyle dediğini 
rivayet etti: 

ا ِفيَها َيْسَمُعونَ  ََل } قوله في ا َوََل } َباِطالا  يقول{ َلْغوا  يقول{ َتْأِثيما
 َكِذباا

“Orada ne batıl ne de yalan bir söz işitler” (Vakıa 25) ayetinde “lagv” 
sözüyle kastedilen bâtıl sözdür. “Te’sîm” ise yalandır.” 1088 

2109- Beyhakî, Mucahid rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: 

ا ِفيَها َيْسَمُعونَ  ََل } قوله في  ََل } قوله وفي َيْسَتبُّونَ  َل يقول{ َلْغوا
ا ِفيَها َتْسَمعُ  َل يقول{ ََلِغَيةا  ِفيَها َتْسَمعُ   َشْتما

“Orada ne bâtıl işitirler…” (Vakıa 25) Yani onlar sövmezler. “Orada 
boş söz işitmezler” (Gaşiye 11) yani orada hakaret işitmezler.”1089 

  

                                                

1088 Hasen. Beyhakî el-Ba’s (963) 
1089 Sahih maktu. Tefsiru Mucahid (s.641, 724) Taberî Tefsir (24/335) Beyhakî el-

Ba’s (964) 
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Cennetliklerin Hizmetçileri ve Gılmânı 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ن  َوَيطُوُف َعَلْيِهْم ِغْلَمان  َلُهْم َكأَنَُّهْم لُْؤلُؤ  َمْكنُو

“Etraflarında, sedefleri içinde gizlenmiş incileri andıran gençler 
dolaşır durur.” (Tur 24) 

ا ا َمْنثُورا  َوَيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَدان  ُمَخلَُّدوَن ِإَذا َرأَْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم لُْؤلُؤا

“Kalıcı kılınmış gençler etraflarında dolaşır. Onları gördüğün 
zaman kendilerini saçılmış birer inci sanırsın.” (İnsan 19) 

2111- İbnu’l-Mubarek, Hennad ve Beyhakî, İbn Amr radiyallahu 
anhuma’dan şöyle dediğini rivayet ettiler:  

 َخاِدمٍ  ُكلُّ  َخاِدمٍ  أَْلُف  ِإَلْيهِ  َيْسَعى َمنْ  َمْنِزَلا  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  أَْدَنى ِإنَّ 
 َحِسْبَتُهمْ  َرأَْيَتُهمْ  ِإَذا} اْْلَيةَ  َهِذهِ  َوَتاَل  َقاَل  َصاِحُبهُ  َعَلْيهِ  َلْيَس  َعَملٍ  َعَلى
ا ا لُْؤلُؤا  {َمْنثُورا

“Cennettekilerinden konum olarak en düşüğünün kendisi için çalışan 
bin tane hizmetçisi olur ve bunlardan her biri farklı bir hizmeti yerine getirir.” 
Sonra “Onları gördüğün zaman kendilerini saçılmış birer inci sanırsın.” 
(İnsan 19) ayetini okudu.”1090 

                                                

1090 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberî (23/566) İbnu’l-Mubarek 
Zühd (1580) Hennad Zühd (174) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (332) Beyhaki el-Ba’s 
(949) 
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Cennetin Atları, Kuşları ve Hayvanları 

2119- İbnu’l-Mubarek, İbn Amr radiyallahu anhuma’nın şöyle dediğini 
rivayet etti: 

 النََّجاِئِب  َوِكَرامِ  اْلَخْيلِ  ِعَتاِق  ِمنْ  ِفيَها َوِإنَّ  اْلَجنَّةِ  َرْيَحانُ  دُ َسي ِ  اْلِحنَّاءُ 
 أَْهُلَها َيْرَكُبَها

“Kına çiçeği cennet kokularının efendisidir. Cennette iyi cins atlar ve 
develer vardır. Cennet halkı onlara binerler.”1091 

2120- Tirmizî, Enes radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  ُسِئَل   َنْهر   َذاكَ  َقاَل  الَكْوَثُر؟ َما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
ُ  أَْعَطاِنيهِ  ا أََشدُّ  - الَجنَّةِ  ِفي َيْعِني - اَّللَّ  الَعَسلِ  ِمنَ  َوأَْحَلى اللََّبنِ  ِمنَ  َبَياضا

 اَّللَِّ  َرُسولُ  َقاَل  َلَناِعَمة   َهِذهِ  ِإنَّ  ُعَمرُ  َقاَل  الُجُزرِ  َناِق َكأَعْ  أَْعَناُقَها َطْير   ِفيَها
ُ  َصلَّى  ِمْنَها أَْنَعمُ  أََكَلُتَها َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e Kevser hakkında soruldu da 
şöyle buyurdu:  

“O Allah’ın bana Cennet’te vereceği bir ırmaktır. Suyu sütten daha 
beyaz, baldan daha tatlıdır. O nehirde bir takım kuşlar vardır ki boyunları 
deve boynuna benzer.” Ömer radiyallahu anh dedi ki:  

“Bunlar besili ve bakımlı deve kuşlarıdır.” Bunun üzerine Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

                                                

1091 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Ebî Şeybe (7/32) İbnu’l-
Mubarek Zühd (231) Vekî Zühd (180) Ebu Nuaym Ahbaru İsbehan (1/432) 
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“Onu yemesi görüntüsünden daha hoştur.”1092 

2223- Hennad, Mugis b. Semmî rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet 
etti: 

 ِمنْ  ُغْصن   يُِظلَُّها ِإَلَّ  َدار   اْلَجنَّةِ  ِفي َلْيَس  اْلَجنَّةِ  ِفي َشَجَرة   طُوَبى
 اْشَتَهى َفِإَذا اْلُبْخِت  أَْمَثالُ  َطْير   َعَلْيَها َوَيَقعُ  الثََّمرِ  أَْلَوانِ  ِمنْ  ِفيهِ  أَْغَصاِنَها
ُجُل  ا ِمْنُهمْ  الرَّ  ِشَواءا  َجاِنَبْيهِ  ِإْحَدى ِمنْ  َفأََكَل  ِخَواِنهِ  َعَلى َفَوَقعَ  َدَعاهُ  َطاِئرا
ا َواْْلَخرِ  ا َيُعودُ  ثُمَّ  َقِديدا  َفَيْذَهُب  َفَيِطيرُ  َطاِئرا

“Tûbâ cennette bir ağaçtır. Cennette hiçbir ev yoktur ki onu tuba 
ağacının dallarından bir dal gölgelendirmesin. Onda çeşitli meyveler vardır. 
Ağacın üzerine deve gibi bir kuş konar. Onlardan bir kimsenin canı kuş 
çektiğinde ona seslenir ve sofrasına düşer. O da onun bir tarafından ızgara 
olarak, bir tarafından pastırma olarak yer. Sonra kuş eski haline dönüp uçarak 
gider.”1093 

2127- Ahmed, sahih isnadla Ebu Hureyre radiyallahu anh’den şöyle 
dediğini rivayet etti: 

 اْلَجنَّةِ  َدَواب ِ  ِمنْ  اْلَغَنم

“Koyun cennet hayvanlarındandır.”1094 

                                                

1092 Muslim'in şartına göre sahih. Tirmizî (2542) Ahmed (3/220, 221, 236, 237) 
Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (5/13) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (34) Temmam Fevaid 
(1223) el-Elbani es-Sahiha (2514) 

1093 Hasen maktu. Hennad Zühd (120) İbnu’l-Mubarek Zühd (268) Said b. Mansur 
Tefsir (1170) İbn Ebî Şeybe (7/29) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (6/68) 

1094 Muslim'in şartına göre sahih. Ahmed (2/436) 



642 

 

Cennetin Çarşısı 

2128- Muslim, Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َماِل َفَتْحثُ  ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َلُسوقاا َيْأتُوَنَها ُكلَّ ُجُمَعةٍ  و َفَتُهبُّ ِريُح الشَّ
َفَيْرِجُعوَن ِإَلى أَْهِليِهْم  َوَجَماَلا  َفَيْزَداُدوَن ُحْسناا ِبِهمْ ِفي ُوُجوِهِهْم َوِثَيا

ْم َبْعَدَنا َواَّلِل َلَقِد اْزَدْدتُ   اْزَداُدوا ُحْسناا َوَجَماَلا َفَيُقوُل َلُهْم أَْهُلوُهمْ َوَقدِ 
 ُحْسناا َوَجَماَلا َواَّلِل َلَقِد اْزَدْدتُْم َبْعَدَنا  ُحْسناا َوَجَماَلا َفَيُقولُوَن َوأَْنُتمْ 

“Muhakkak ki cennette bir çarşı vardır, ona her hafta gelirler. 

Derken şimal rüzgârı eserek yüzlerine ve elbiselerine vurur. Bu suretle 

güzellik ve cemalleri artar da, ailelerinin yanına güzellik ve cemalleri 

artmış olarak dönerler. Aileleri kendilerine:  

“Vallahi bizden ayrılalı güzellik ve cemâliniz artmış” derler. Onlar 

da:  

“Vallahi sizin dahi bizim arkamızdan güzellik ve cemâliniz artmış” 

derler.”1095 

  

                                                

1095 Sahih Muslim (2833) 
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Cennet Halkının Ziraati 

2134- Buhârî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

ْرِع َفَقاَل َلُه أََلْسَت ِفيَما أَنَّ َرُجالا ِمْن أَْهِل الَجنَِّة اْسَتْأَذَن َربَّ  ُه ِفي الزَّ
ِتَواُؤُه َواْس َفَباَدَر الطَّْرَف َنَباتُُه  َلِكن ِي أُِحبُّ أَْن أَْزَرَع َقاَل َفَبَذرَ وَ  ِشْئَت؟ َقاَل َبَلى
ُ ُدوَنَك َيا اْبَن آَدمَ َفَيُقوُل ا  أَْمَثاَل الِجَبالِ َفَكانَ  َواْسِتْحَصاُدهُ  َفِإنَُّه َلَ يُْشِبُعَك  َّللَّ

 َشْيء  

“Cennetliklerden birisi Rabbinden ziraat yapmak için izin ister. 
Allah ona: “Dilediğin her şey zaten yok mu?” der. O da:  

“Evet, var, lakin ben ziraat yapmayı seviyorum” der. Bunun 
üzerine tohum atar, bir anda bitkisi biter, onu sürer ve hasadını yapar. 
Dağlar gibi ürün çıkarır. Bunun üzerine Allah şöyle buyurur: “Dur ey 
Âdemoğlu! Seni(n gözünü) hiçbir şey doyurmuyor!.”1096 

El-Vesîle 

2137- Muslim, İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

نَ  َسِمْعُتمُ  ِإَذا  َمنْ  َفِإنَّهُ  َعَليَّ  َصلُّوا ثُمَّ  َيُقولُ  َما ِمْثَل  َفُقولُوا اْلُمَؤذ ِ
ا ِبَها َعَلْيهِ  اَّلل َصلَّى َصاَلةا  َعَليَّ  َصلَّى  َفِإنََّها اْلَوِسيَلةَ  ِلَي  اَّللَ  َسُلوا ثُمَّ  َعْشرا
 ُهوَ  أََنا أَُكونَ  أَنْ  َوأَْرُجو اَّللِ  ِعَبادِ  ِمنْ  ِلَعْبدٍ  ِإَلَّ  َتْنَبِغي ََل  اْلَجنَّةِ  ِفي َمْنِزَلة  

                                                

1096 Sahih. Buhârî (2348, 7519) Ahmed (2/511) 
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َفاَعةُ  َلهُ  َحلَّْت  اْلَوِسيَلةَ  ِلي َسأََل  َفَمنْ   الشَّ

“Müezzini işittiğiniz zaman onun söylediklerinin aynısını söyleyin, 
sonra bana salat edin ve Allah’tan benim için vesileyi isteyin. Zira o 
cennette Allah’ın kullarından yalnızca bir kulun ulaşabileceği bir 
makamdır. O kulun ben olmamı umuyorum. Kim benim için vesileyi 
isterse ona şefaatim helal olur.”1097 

Cennete Bölük Bölük Girenler 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

اَوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم ِإلَ   ى اْلَجنَِّة ُزَمرا

“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete 
sevk edilir.” (Zümer 73) 

2144- İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne’de ve Beyhakî, Asım b. Damra 
rahimehullah yoluyla Ail b. Ebi Talib radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet 
ettiler: 

ا اْلَجنَّةِ  ِإَلى َربَُّهمْ  اتَُّقوا الَِّذينَ  يَُساُق  لِ  ِإَلى اْنَتَهْوا ِإَذا َحتَّى ُزَمرا  أَوَّ
 َعْيَنانِ  َساِقَها َتْحِت  ِمنْ  َيْخُرجُ  َشَجَرةا  ِعْنَدهُ  َجُدواوَ  أَْبَواِبَها ِمنْ  َباٍب 

 َما َفأَْذَهَبْت  ِمْنَها َفَشِربُوا ِبَها أُِمُروا َكأَنََّما ِإْحَداُهَما ِإَلى َفَعَمُدوا َتْجِرَيانِ 
ُرواَفَتطَ  اْْلُْخَرى ِإَلى َعَمُدوا ثُمَّ  َبْأٍس  أَوْ  َوأَذاى َقَذرٍ  ِمنْ  بُطُوِنِهمْ  ِفي  هَّ

ا َبْعَدَها َتَغيَّرُ  َوََل  أَْبَشاُرُهمْ  تَُغيَّرْ  َفَلمْ  النَِّعيمِ  َنْضَرةُ  َعَلْيِهمْ  َفَجَرْت   َوَلمْ  أََبدا

                                                

1097 Sahih. Muslim (384) 
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َهانِ  ُدِهنُوا َكأَنََّما أَْشَعاُرُهمْ  َتْشَعْث   َفَقالُوا اْلَجنَّةِ  َخَزَنةِ  ِإَلى اْنَتَهْوا ثُمَّ  ِبالد ِ
اُهمْ  ثُمَّ  {َخاِلِدينَ  َفاْدُخُلوَها ِطْبُتمْ  َعَلْيُكمْ  َساَلم  } ْتُهمُ  أَوْ  َتَلقَّ  اْلِوْلَدانُ  َتَلقَّ

ْنَيا أَْهلِ  ِوْلَدانُ  يُِطيُف  َكَما ِبِهمْ  يُِطيُفونَ   َغْيَبِتهِ  ِمنْ  َيْقَدمُ  ِباْلَحِميمِ  الدُّ
ُ  أََعدَّ  ِبَما أَْبِشرْ  َلهُ  َيُقولُونَ   أَْهلِ  ِمنْ  ُغاَلم   َطِلُق َينْ  ثُمَّ  اْلَكَراَمةِ  ِمنَ  َلَك  اَّللَّ
 َجاءَ  َقدْ  َفَيُقولُونَ  اْلِعينِ  اْلُحورِ  ِمنَ  أَْزَواِجهِ  َبْعِض  ِإَلى اْلِوْلَدانِ  أُوَلِئَك 
ْنَيا ِفي ِبهِ  يُْدَعى َكانَ  الَِّذي ِباْسِمهِ  ُفاَلن    أََنا َفَيُقولُ  َرأَْيَتُه؟ أَْنَت  َفَيُقولُونَ  الدُّ
 أُْسُقَفةِ  َعَلى َتُقومَ  َحتَّى اْلَفَرحُ  ِإْحَداُهنَّ  َفَيْسَتِخفُّ  َثِريِبأَ  َذا َوُهوَ  َرأَْيُتهُ 
 اللُّْؤلُؤِ  َجْنَدلُ  َفِإَذا بُْنَياِنهِ  أََساُس  َشْيءٍ  أَيَّ  َنَظرَ  َمْنِزِلهِ  ِإَلى اْنَتَهى َفِإَذا َباِبَها
 َفَنَظرَ  َرْأَسهُ  َرَفعَ  ثُمَّ  َلْونٍ  ُكل ِ  َوِمنْ  َوأَْحَمرُ  َوأَْصَفرُ  أَْخَضرُ  َصْرح   َوَفْوَقهُ 
رَ  َقدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللََّ  أَنَّ  َفَلْوََل  اْلَبْرِق  ِمْثُل  ُهوَ  َفِإَذا َسْقِفهِ  ِإَلى  ََل  أنْ  َلهُ  َقدَّ

 َمْوُضوَعةٍ  َوأَْكَواٍب  أَْزَواِجهِ  ِإَلى َفَنَظرَ  َرْأَسهُ  َطْأَطأَ  ثُمَّ  َلَذَهَب  َبَصُرهُ  َيْذَهَب 
ْعَمةِ  ِتْلَك  ِإَلى َفَنَظرَ  َمْبثُوَثةٍ  َوَزَراِبيَّ  ةٍ ْصُفوفَ مَ  َوَنَماِرَق   َوَقالُوا اتََّكئُوا ثُمَّ  الن ِ

ُ  َهَداَنا أَنْ  َلْوََل  ِلَنْهَتِدَي  ُكنَّا َوَما ِلَهَذا َهَداَنا الَِّذي َّلِلَِّ  اْلَحْمدُ }  اْْلَيةَ  {اَّللَّ
ا َتُموتُونَ  َفاَل  َتْحَيْونَ  ُمَنادٍ  يَُناِدي ثُمَّ  ا َتْظَعنُونَ  َفاَل  َوتُِقيُمونَ  أََبدا  أََبدا

ونَ  ا َتْمَرُضونَ  َفاَل  َوَتِصحُّ  أََبدا

“Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk olunurlar.” 
(Zümer 73) Onlar cennetin kapısının yanında bir ağaç bulurlar. Onun altından 
akan iki pınar çıkar. Onlardan birine gider ve ondan içerler. O suyu içmekle 
beraber içindekilerin hepsi temizlenir. Karınlarında hiçbir pislik, onları rahatsız 
edecek bir eziyet kalmaz; hepsi dışarı çıkar. Sonra diğerine gider ve onda 
temizlenirler. Yüzlerinde nimetlerin parlaklığı oluşur. Bundan sonra ciltleri asla 
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bozulmaz, saçları dağılmaz. Sanki yağlarla yağlanmış gibidirler. Sonra 
cennetin bekçilerine gelirler ve onlar da şöyle derler: 

“Size selam olsun, hoş geldiniz. Ebedi olarak içeri girin.” Sonra onları 
çocuklar karşılarlar. Dünya ehlinin uzun zaman görmediği yakın arkadaşını 
karşılaması gibi, bu çocuklar onların etrafında, önlerinde ve arkalarında 
dönerler. Derler ki: 

“Allah’ın sana hazırladığı ikramlar ile sevin!” Sonra çocuklardan biri 
onun iri gözlü hurilerden olan eşlerinin yanına gider ve onun dünyada iken 
anıldığı ismini söyleyerek: 

“Falan geldi” der. Onlar da derler ki: “Onu gördün mü?” O da: 

“Evet, onu gördüm” der. Eşi öyle sevinir ki kapısının eşiğinde durup 
kocasının gelmesini beklemeye başlar. Kocası yeşil, sarı ve kırmızı gibi her 
çeşit incilerle bezeli yapının üzerinde yanına gelir ve eşinin yanına oturur. 
Orada akan kaynaklar, yüksek sedirler önlerine konulmuş kaplar, sıra sıra 
serilmiş yastıklar ve halılar vardır. Sonra adam başını yukarıya kaldırıp 
binanın çatısına bakar. Onun şimşek gibi olduğunu görür. Şayet Allah Azze 
ve Celle onu buna muktedir kılmasaydı elbette onun ışığı gözünü alırdı. Sonra 
başını indirir, eşlerine ve konulmuş olan kadehlere, minderlere ve halılara 
bakar. Nimetlere bakarak şöyle derler: 

“Bizi buraya ulaştıran ve bize bu yolu gösteren Allah'a sonsuz 
hamdü senalar olsun.” (A’raf 43) Sonra bir seslenici şöyle seslenir: 

“Yaşayın! Asla ölmeyeceksiniz. Burada kalın, asla ayrılmayacaksınız. 
Sıhhat bulun, asla hasta olmayacaksınız.”1098 

                                                

1098 Hasen. İbn Ebî Şeybe (7/34) İbnu’l-Mubarek Zühd (1450) İbnu’l-Ca’d Musned 
(2569) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (7) Taberî Tefsir (10/201, 20/266) İbn Ebî 
Hâtim Tefsir (18413) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (2/161) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne 
(281) İbn Ebi Zemeneyn Usulu’s-Sunne (70) Muhammed b. Asım es-Sekafi Cüz (32) 
Beyhakî el-Ba’s (813) 
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Cennetliklerin Cennete Girince Söyleyecekleri ve 

Onlara Söylenecek Şeyler 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا اْلَجنَّةِ  ِإَلى َربَُّهمْ  اتََّقْوا الَِّذينَ  َوِسيَق   َوُفِتَحْت  َجاُءوَها ِإَذا َحتَّى ُزَمرا
 َخاِلِدينَ  اْدُخُلوَهافَ  ِطْبُتمْ  َعَلْيُكمْ  َساَلم   َخَزَنُتَها َلُهمْ  َوَقاَل  أَْبَواُبَها

“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete 
sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: “Selam 
size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya” derler.” 
(Zümer 73) 

أُ  اْْلَْرَض  َوأَْوَرَثَنا َوْعَدهُ  َصَدَقَنا الَِّذي َّلِلَِّ  َحْمدُ الْ  َوَقالُوا  ِمنَ  َنَتَبوَّ
 اْلَعاِمِلينَ  أَْجرُ  َفِنْعمَ  َنَشاءُ  َحْيُث  اْلَجنَّةِ 

“Onlar: “Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi, cennetin dilediğimiz 
yerinde oturacağımız bu yurda vâris kılan Allah'a hamd olsun. Amel 
edenlerin mükâfatı ne güzelmiş!” derler.” (Zümer 74) 

 * َشُكور   َلَغُفور   َربََّنا ِإنَّ  اْلَحَزنَ  َعنَّا أَْذَهَب  الَِّذي َّلِلَِّ  اْلَحْمدُ  َوَقالُوا
َنا ََل  َفْضِلهِ  ِمنْ  اْلُمَقاَمةِ  َدارَ  أََحلََّنا الَِّذي َنا َوََل  َنَصب   ِفيَها َيَمسُّ  ِفيَها َيَمسُّ
 لُُغوب  

“Derler ki: “Bizden hüznü gideren Allah'a hamd olsun. Doğrusu 
rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir.” O ki lütfuyla bizi asıl 
kalınacak yurda yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak 
ne de orada bize bir usanç gelecektir.” (Fatır 34-35) 
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 َوَقالُوا اْْلَْنَهارُ  َتْحِتِهمُ  ِمنْ  َتْجِري ِغل ٍ  ِمنْ  ُصُدوِرِهمْ  ِفي َما َوَنَزْعَنا
ُ  َهَداَنا أَنْ  َلْوََل  ِلَنْهَتِدَي  ُكنَّا َوَما ِلَهَذا َهَداَنا الَِّذي َّلِلَِّ  اْلَحْمدُ   َجاَءْت  َلَقدْ  اَّللَّ
 َتْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما أُوِرْثُتُموَها اْلَجنَّةُ  ِتْلُكمُ  أَنْ  َونُوُدوا ق ِ ِباْلحَ  َرب َِنا ُرُسُل 

“Biz onların sinelerinde kinden her ne varsa söküp atmışızdır. 
Altlarından nehirler akar. Derler ki: “Allah’a hamd olsun ki bizi buna iletti. 
Allah bize hidayet vermeseydi bunu bulamazdık. And olsun ki 
Rabbimizin rasulleri hak ile geldiler.” Onlara: “İşte bu, yaptıklarınıza 
karşılık mirasçı olduğunuz cennettir!” diye seslenilir.” (A’raf 43) 

يَّ  َوأَْزَواِجِهمْ  آَباِئِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  َيْدُخُلوَنَها َعْدنٍ  َجنَّاُت   اِتِهمْ َوُذر ِ
 َفِنْعمَ  َصَبْرتُمْ  ِبَما َعَلْيُكمْ  َساَلم  *  َباٍب  ُكل ِ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َيْدُخُلونَ  َواْلَماَلِئَكةُ 

ارِ  ُعْقَبى  الدَّ

“Adn cennetleridir; oraya babalarından, eşlerinden ve 
çocuklarından sâlih olanlarla beraber girecekler, melekler de her 
kapıdan onların yanına varacaklardır. Sabrettiğinize karşılık size selam 
olsun! Dünya yurdunun sonu ne güzeldir!” (Ra’d 23-24) 

 أَْهِلَنا ِفي َقْبُل  ُكنَّا ِإنَّا َقالُوا * َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  َعَلى َبْعُضُهمْ  َوأَْقَبَل 
ُ  َفَمنَّ  * ُمْشِفِقينَ  ُمومِ  َعَذاَب  َوَوَقاَنا َعَلْيَنا اَّللَّ  َنْدُعوهُ  َقْبُل  ِمنْ  ُكنَّا ِإنَّا * السَّ

ِحيمُ  اْلَبرُّ  ُهوَ  ِإنَّهُ   الرَّ

“Birbirlerine dönerek karşılıklı soru sorarlar: Dediler ki: “Gerçekten 
biz, daha önce ailelerimiz arasında korku içinde idik. Şimdi Allah, bize 
lütufta bulundu ve kavurucu azabtan korudu. Şüphesiz biz bundan önce 
O’na dua ederdik. Gerçekten O Berr’dir, Rahîm’dir.” (Tur 25-28) 
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2148- Ahmed, Bezzar ve İbn Hibbân, Abdullah b. Amr radıyallahu 
anhuma’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
rivayet ettiler:  

ُل َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة ِمْن َخْلِق اَّلِل اْلُفَقَراُء  ِذيَن تَُسدُّ ِبِهُم الَّ  اْلُمَهاِجُرونَ أَوَّ
ََل َيْسَتِطيُع  ُدُهْم َوَحاَجتُُه ِفي َصْدِرهِ َوَيُموُت أَحَ  َويُتََّقى ِبِهُم اْلَمَكاِرهُ  الثُُّغورُ 

ِ َباٍب َفَيْدُخلُ  َك اْلَماَلِئَكُة ِعْنَد َذلِ  َلَها َقَضاءا َفَتْأِتيِهمُ  }َساَلم   وَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكل 
اِر{  َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرتُْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

“Allah’ın yarattıkları arasında cennete ilk girecek olanlar, 
muhacirlerin fakirleridir. Onlar ki, sınırlar onlarla korunur, hoşlanılmayan 
şeylerden onlarla sakınılır. Onlardan birisi ölür de yerine getirmeye güç 
yetiremediği bir ihtiyacı içinde bir ukde olarak kalmış olur. Bunun 
üzerine melekler gelirler ve her kapıdan yanlarına girerek:  

“Allah’ın emrine sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya 
yurdunun sonucu ne güzeldir” derler.”1099 

2149- Ahmed, sahih isnad ile Ebu Hureyre radiyallahu anh’den 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti:  

 َفَيُكونُ  َهَداِني اَّللَ  أَنَّ  َلوْ  َفَيُقولُ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َيَرى النَّارِ  أَْهلِ  ُكلُّ 
 اَّللَ  أَنَّ  َلْوََل  َفَيُقولُ  النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َيَرى اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  َوُكلُّ  َقاَل  َحْسَرةا  َعَلْيهِ 

ا َلهُ  َفَيُكونُ  َقاَل  َهَداِني  ُشْكرا

“Bütün cehennemlikler aslında cennette kendileri için hazırlanmış 

                                                

1099 Sahih. İbn Hibbân (16/429) Ahmed (2/168) Hâkim (2/82) Bezzar (6/426) Abd 
b. Humeyd (352) Acurri eş-Şeria (1119) Ebû Nuaym Hilye (1/347) Beyhaki Şuab 
(4259) 
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olan yerlerini görürler ve  

“Keşke Allah bize hidayet verseydi” derler ve bu durumları, onlar 
için bir pişmanlık olur. Bütün cennetlikler de aslında cehennemde 
kendileri için hazırlanan yerlerini görürler ve:  

“Eğer Allah bize hidayet nasip etmeseydi” derler. Bu da onların 
Allah’a şükretmeleridir.”1100 

2150- Muslim, Ebu Said el-Hudrî ve Ebu Hureyre radiyallahu 
anhuma’dan Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

وا َفاَل َتْسَقُموا أَ ِإنَّ َلُكْم أَْن َتِص  يَُناِدي ُمَنادٍ  احُّ ْحَيْوا َوِإنَّ َلُكْم أَْن تَ  َبدا
ا اَوِإنَّ َلُكْم أَْن َتِش  َفاَل َتُموتُوا أََبدا َوِإنَّ َلُكْم أَْن َتْنَعُموا  بُّوا َفاَل َتْهَرُموا أََبدا
ا  }َونُوُدوا أَْن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة أُوِرْثُتُموَها  َفَذِلَك َقْولُُه َعزَّ َوَجلَّ َفاَل َتْبأَُسوا أََبدا

 ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن{

“Bir münadi şöyle seslenir: “Sizin için sıhhat vardır, asla 
hastalanmayacaksınız. Sizin için hayat vardır, asla ölmeyeceksiniz. Sizin 
için gençlik vardır, asla yaşlanmayacaksınız. Sizin için nimetlenmek 
vardır, asla mahrum olmayacaksınız. Bu Allah Azze ve Celle’nin:  

“Onlara: “İşte bu yaptıklarınıza karşılık mirasçı olduğunuz 
cennettir” diye seslenilir” (A’raf 46) kavlinde geçendir.”1101  

  

                                                

1100 Buhârî'nin şartına göre sahih. Ahmed (2/512) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (11390) 
Hâkim (2/435) Deylemi (4793) 

1101 Sahih. Muslim (2837) 
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Cennete Varis Olmak 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ الَِّذيَن يَ  * أُوَلِئَك ُهُم اْلَواِرثُونَ 

“İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır; Firdevs'e vâris olan bu 
kimseler, orada ebedî kalıcıdırlar.” (Mu’minun 10, 11) 

2152- İbn Mâce ve Beyhakî, sahih isnad ile Ebu Hureyre radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

أََحٍد ِإَلَّ َلُه َمْنِزََلِن َمْنِزل  ِفي اْلَجنَِّة َوَمْنِزل  ِفي النَّاِر  َما ِمْنُكْم ِمنْ 
وَلِئَك }أُ  َث أَْهُل اْلَجنَِّة َمْنِزَلُه َفَذِلَك َقْولُُه َتَعاَلىَورِ  َفِإَذا َماَت َفَدَخَل النَّارَ 

 ُهُم اْلَواِرثُوَن{

“Sizden herbirinizin biri cennette, biri de cehennemde olmak üzere 
iki evi olur. Şayet ölür de cehenneme giderse cennette kendisine 
hazırlanan evine cennetteki kardeşleri mirasçı olur. “İşte asıl bunlar 
varis olacaklardır” ayetinde ifade edilen budur.”1102 

  

                                                

1102 Sahih. İbn Mâce (4341) Taberî Tefsir (17/15) Beyhaki el-Ba’s ve’n-Nuşur (266) 
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Cennetliklerin Özellikleri, Yaşları, Renkleri, Boyları, 

İsimleri ve Dilleri 

2154- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ُل ُزْمَرٍة تَ  ِتي َعَلى ُصورَ أَوَّ ثُمَّ الَِّذيَن  ِة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدرِ ْدُخُل اْلَجنََّة ِمْن أُمَّ
َماِء ِإَضاَءةا  طُوَن  َيُلوَنُهْم َعَلى أََشد ِ َنْجٍم ِفي السَّ ثُمَّ ُهْم َبْعَد َذِلَك َمَناِزُل ََل َيَتَغوَّ

ةُ َيْمَتِخطُوَن َوََل َيْبُزُقوَوََل َيُبولُوَن َوََل  َهُب َوَمَجاِمُرُهُم اْْلَلُوَّ  َن أَْمَشاطُُهُم الذَّ
 يِهْم آَدمَ َعَلى طُوِل أَبِ  ْم َعَلى ُخُلِق َرُجٍل َواِحدٍ أَْخاَلُقهُ  َوَرْشُحُهُم اْلِمْسُك 

ا َماءِ  ِستُّوَن ِذَراعا  ِفي السَّ

“Şüphesiz cennete ilk girecek zümre bedir gecesindeki ay 

suretinde, onlardan sonra girecekler gökyüzünde en parlak yıldızın 

ziyası suretinde olacaklar. Büyük, küçük abdest bozmayacaklar, 

sümkürmeyecekler ve tükürmeyeceklerdir. Tarakları altın, terleri misk, 

buhurdanlıkları öd ağacı, zevceleri büyük gözlü hurilerdir. Yaratılışları, 

babaları Âdem suretinde altmış arşın, semâya yükselmiş bir adamın 

şeklinde olacaktır.”1103 

2155- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا ِستُّونَ  َوطُولُهُ  آَدمَ  ُصوَرةِ  َعَلى اْلَجنَّةَ  َيْدُخُل  َمنْ  ُكلُّ   ِذَراعا

“Cennete giren herkes Âdem’in suretinde ve altmış arşın boyunda 
girecektir.”1104 

                                                

1103 Sahih Buhârî (3327) Muslim (2834) 
1104 Sahih. Buhârî (6227) Muslim (2841) 
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2157- Ahmed ve hasen kaydıyla Tirmizî, Muaz b. Cebel radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

ا الجنةَ  الجنةِ  أهُل  َيْدُخُل  ا ُجردا ِلينَ  ُمردا  َثاَلٍث  أَوْ  َثاَلِثينَ  أَْبَناءَ  ُمَكحَّ
 َسَنةا  َوَثاَلِثينَ 

“Cennetlikler cennete sürmelenmiş, otuz veya otuz üç yaşında 
gençler olarak gireceklerdir.”1105 

2159- Taberânî Evsat’ta ceyyid isnad ile Enes b. Malik radiyallahu 

anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 

etti: 

يُْبَعُث أَْهُل اْلَجنَِّة َعَلى ُصوَرِة آَدَم ِفي ِميالِد َثالَثٍة َوَثالِثيَن َسَنةا 
ِليَن ثُمَّ يُْذَهُب ِبِهْم إِ  ا ُمَكحَّ ا ُمْردا َلى َشَجَرٍة ِفي اْلَجنَِّة َفُيْكَتُبوَن ِفيَها ُجْردا

 ََل َتْبَلى ِثَيابُُهْم َوَل َيْفَنى َشَبابُُهمْ 

“Cennetlikler Âdem’in suretinde, otuz üç yaşında gençler olarak 

sürmeli şekilde diriltilirler. Sonra cennette bir ağaca götürülür ve oraya 

yazılırlar. Elbiseleri eskimez, gençlikleri tükenmez.”1106 

2160- İbn Ebi'd-Dunyâ, Enes radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

بذراِع الملِك  َيْدُخُل أَْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة َعَلى طُوِل آَدَم ِستيَن ذراعاا 
                                                

1105 Hasen. Ahmed (5/232, 239, 243) Tirmizî (2545) Taberânî (20/64) 
1106 Sahih. Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (7/266) Taberânî Mu’cemu’s-Sagir (1164) 

İbn Ebi Davud el-Ba’s (65) Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (255) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-
Cenne (5) 
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َسى َثاَلٍث َوَثاَلِثيَن َسَنةا َوَعَلى ِلَساِن َوَعَلى ِمياَلِد ِعي وسَف على ُحسِن ي
دٍ  لونَ  ُمَحمَّ  ُجْرٍد ُمْرٍد ُمَكحَّ

“Cennet ehli cennete melek zira’ı ile altmış zira olan Âdem’in 

uzunluğu üzere, Yusuf’un güzelliğinde ve İsa’nın miladı (nüzul ettiğinde 

yaşı) olan otuz üç yaşında olarak ve Muhammed sallallâhu aleyhi ve 

sellem’in dili üzere kılsız, bıyığı yeni terlemiş ve sürmeli olarak 

girecektir.”1107 

Kurtubi dedi ki: “İnsanların cennette aynı yaşta olacakları zikredilmiştir. 
Hurilere gelince, cennetliklerin arzularına göre küçük ve büyük değişik 
sınıflarda olacaklardır.”1108 

2173- İbnu’l-Mubarek, İbn Şihab rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet 
etti: 

 َعَرِبي   اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِلَسانُ 

“Cennet ehlinin dili Arapçadır.”1109 

  

                                                

1107 Hasen. İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (215) Hadisu Ebi’l-Fadl ez-Zuhrî (46) 
İbn Tulun, Ehadisu’l-Mie (94) Ziyau’l-Makdisi Sıfatu’l-Cenne (7) 

1108 Kurtubi Tezkira (2/305) 
1109 Sahih maktu. İbnu’l-Mubarek Zühd (245) İbn Ebi'd-Dunyâ Sifatu’l-Cenne (207, 

209, 211) 
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Cennetliklerin Çoğunluğu ve Safları 

2174- Ahmed, Bezzar ve Taberânî sahih isnad ile Cabir radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

ِتي ِمنْ  َيْتَبُعِني َمنْ  َيُكونَ  أَنْ  أَْرُجو  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ُرْبعَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  أُمَّ
ْرَنا ْرَنا َقاَل  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ثُُلَث  َيُكونُوا أَنْ  أَْرُجو اَل قَ  ثُمَّ  َفَكبَّ  أَْرُجو َقاَل  َفَكبَّ

ْطرَ  َيُكونُوا أَنْ   الشَّ

“Kıyamet gününde bana tabi olan ümmetimin cennetliklerin dörtte 
birini oluşturmasını ümit ediyorum.” Bunun üzerine biz tekbir getirdik. 
Sonra buyurdu ki: 

“Ümmetimin cennetliklerin üçte birini oluşturacağını ümit 
ediyorum.” Bunun üzerine tekbir getirdik. Sonra şöyle buyurdu: 

“Umarım cennetliklerin yarısını oluştururlar.”1110 

2175- Hasen kaydıyla Tirmizî, sahih kaydıyla Hâkim ve Beyhakî, 
Burayde b. Husayb radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

ةِ   أَْهُل اْلَجنَِّة ِعْشُروَن َوِمائَُة َصف ٍ ِمْنَها َثَمانُوَن ِمْن َهِذِه اْلُمَّ

“Cennetlikler yüz yirmi saftır. Bunların seksen safı bu 
ümmettendir.”1111 

                                                

1110 Muslim'in şartına göre sahih. Ebu Avane Mustahrac (258) Ahmed (3/346, 
383) Ziyau’l-Makdisi Mesmuatu Merv (626) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-Cenne (191) 

1111 Muslim'in şartına göre sahih. Affan b. Muslim Ahadisu Affan b. Muslim (167) 
İbn Hibbân (16/499) Hâkim (1/155) Ahmed (5/347, 355, 361) Tirmizî (2546) İbn Mâce 
(4289) Dârimî (2835) el-Muhallisiyyat (2077) Taberânî Evsat (2/168) İbn Ebi’d-Dunya 
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2176- Aynısını Taberânî Ebu Musa1112, İbn Abbas1113, Muaviye b. 
Hayde1114 ve İbn Mes’ud1115 radiyallahu anhum’den rivayet etti. 

2177- Buhârî ve Muslim, İmran b. Husayn radiyallahu anhuma’dan, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler: 

 النَّارِ  ِفي َواطََّلْعُت  الُفَقَراءَ  أَْهِلَها أَْكَثرَ  َفَرأَْيُت  الَجنَّةِ  ِفي ْعُت اطَّلَ 
َساءَ  أَْهِلَها أَْكَثرَ  َفَرأَْيُت   الن ِ

“Cennete baktım, onun halkının çoğunun fakirler olduğunu 
gördüm. Cehenneme baktım onun halkının çoğunun kadınlar olduğunu 
gördüm.”1116 

2178- Buhârî ve Muslim, Usame radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: 

َوأَْصَحاُب  َة َمْن َدَخَلَها الَمَساِكينُ َفَكاَن َعامَّ  ُقْمُت َعَلى َباُب الَجنَّةِ 
َوُقْمُت َعَلى  ْد أُِمَر ِبِهْم ِإَلى النَّارِ اَب النَّاِر قَ َغْيَر أَنَّ أَْصحَ  َمْحُبوُسونَ الَجد ِ 

َساءُ  ُة َمْن َدَخَلَها الن ِ  َباُب النَّاِر َفِإَذا َعامَّ

“Cennetin kapısında durdum, oraya girenlerin çoğu miskinler 
olduğunu gördüm. Cehenneme götürülmeleri emredilmiş olan 

                                                

Husnu’z-Zan Billah (74) Beyhakî el-Ba’s (339) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (2597) 
1112 Hasen ligayrihi. Taberânî Evsat (2/77) Darekutni el-İlel (1294) Suveyd b. 

Abdilaziz zayıftır. 
1113 Hasen ligayrihi. Taberânî (10/287) Ebu’t-Tahir ez-Zuhli Cüz (143) Hatib 

Taliyu’t-Telhis (120) isnadında Halid b. Abdillah el-Becelî zayıftır. 
1114 Hasen ligayrihi. Taberânî (19/419) Darekutni el-İlel (1231) Hayseme b. 

Suleyman Fevaid (s.79) İbn Şahin el-Efrad (53, 54) Hammad b. İsa el-Cuhenî zayıftır. 
1115 Sahih. Ahmed (1/453) Hâkim (1/155) İbn Ebî Şeybe (6/315) Bezzar (5/368) 

Taberânî (10/168, 184) Taberânî Evsat (1/172) Taberânî Sagir (82) Ebû Ya'lâ (9/242) 
Ebu Nuaym Sifatu’l-Cenne (239) Beyhakî el-Ba’s (338) 

1116 Sahih. Buhârî (3241) Muslim (2736) 
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cehennem ashabından olmayan zenginler ise bekletiliyordu. 
Cehennemin kapısında durdum, bir de baktım ki ona girenlerin çoğu 
kadınlar idi.”1117 

2180- Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

 أَْفِئَدتُُهْم ِمْثُل أَْفِئَدِة الطَّْيرِ  أَْقَوام   َيْدُخُل اْلَجنَّةَ 

“Cennete gönülleri kuş gönlü gibi olan bazı topluluklar 

girecektir.”1118 

Kurtubi dedi ki: “Bunun yorumu iki açıdandır. Birincisi: Onlar Allah’tan 

korkma hususunda gönülleri kuş gibi olanlardır. Hayvanlar arasında en çok 

korkup kaçanlar kuşlardır. İkincisi: Zayıflık ve incelik açısından böyle 

denilmiştir. Nitekim Yemen halkı kalpleri ince ve gönülleri zayıf olarak 

nitelenmiştir. Üçüncü bir açısının olması da ihtimal dâhilindedir: Gönülleri her 

günahtan selim kalmış, dünya işleri konusunda uzmanlıkları olmayan 

kimselerdir. Yani dünya meselelerinde zayıf, dini konusunda kuvvetli kimseler 

kastedilmiştir.”1119 

2181- Muslim, Harise b. Vehb radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

اٍظ ُمْسَتْكِبرٍ ُكلُّ ْم ِبأَْهِل النَّاِر؟ َقالُوا َبَلى َقاَل أَََل أُْخِبُركُ  ٍ َجوَّ   ُعُتل 

“Dikkat edin! Size cehennemlik olanları haber vereyim mi?” 

Sahabeler: “Evet” dediler. Şöyle buyurdu:  

“Her katı düşman, böbürlenerek yürüyen şişman ve kibirlidir.”1120 

                                                

1117 Sahih. Buhârî (5196) Muslim (2736) 
1118 Sahih. Muslim (2840) 
1119 Kurtubi Tezkira (2/106, 107) 
1120 Sahih. Buhârî (6657) Muslim (2853) 
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Kurtubi dedi ki: “Hadiste geçen “utl” kelimesi; katı, bâtıl hususundaki 

düşmanlığı şiddetli kimse demektir. Denildi ki: çok yeyip içen zalim tabiatli 

kimselerdir. Yine denildi ki: hayır işlemeyen kaba sözlü kimselerdir. “Cevvaz” 

kelimesi malı toplayıp kimseye vermeyen demektir. Denildi ki katı kalpli 

kimsedir. Yine denildi ki; çok etli ve yürürken böbürlenen kimsedir.”1121 

Cennetliklerin Zikri ve Kur’ân Okuyuşları 

2182- Muslim, Cabir radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َوََل َيْتُفُلوَن َوََل َيُبولُوَن َوََل  ْأُكُلوَن ِفيَها َوَيْشَربُونَ ِإنَّ أَْهَل اْلَجنَِّة يَ 
طُ  َفَما َباُل الطََّعاِم؟ َقاَل ُجَشاء  َوَرْشح  َكَرْشِح  وَن َوََل َيْمَتِخطُوَن َقالُواَيَتَغوَّ

 ْسِبيَح َوالتَّْحِميَد َكَما تُْلَهُموَن النََّفَس اْلِمْسِك يُْلَهُموَن التَّ 

“Cennet halkı orada yer ve içerler. Dışkılamaz, tükürmez ve 

bevletmezler.” Dediler ki: “Yedikleri ne olur?” Buyurdu ki:  

“Geğirirler ve bu misk gibi çıkar. Onlara nefse ilham edildiği gibi 

tesbih ve hamd ilham edilir.”1122 

  

                                                

1121 Kurtubi Tezkira (2/99) bkz.: Fethu’l-Bârî (8/663) 
1122 Sahih. Muslim (2835) 
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Âlimlerin Cennette Fetva Vermeleri ve İnsanların 

Orada Onlara İhtiyaç Duymaları 

2184- İbn Asakir, Suleyman b. Abdirrahman rahimehullah’ın şöyle 
dediğini rivayet etti: 

 َكَما اْلجنَّة ِفي اْلعلَماء ِإَلى َيْحَتاُجونَ  اْلجنَّة أَْهَل  أَنْ  َبَلَغِني
ْنَيا ِفي ِإَلْيِهم َيحَتاُجْونَ   فيقول وجل عز ربهم قبل من الرسول فيأتيهم الدُّ

 سلوا لهم فيقول نسأل لم وما سألنا ما أعطانا قد فيقولون ربكم سلوا
 بعضهم فيقول ربكم سلوا لهم فيقول نسأل ما ندري ما فيقولون ربكم
 شيء الدنيا في علينا كلأش إذا كانوا الذين العلماء إلى بنا اذهبوا لبعض
 ربنا من رسول أتانا إنه فيقولون العلماء فيأتون علينا فيفتحوا أتيناهم

 على وجل عز اَّلل فيفتح نسأل ما ندري فما نسأل أن يأمرنا وجل عز
 فيعطون فيسألون وكذا كذا سلوا لهم فيقولون العلماء

“Bana ulaştığına göre cennet halkı, dünyada âlimlere muhtaç oldukları 
gibi cennette de âlimlere muhtaç olacaklardır. Rableri Azze ve Celle’den 
onlara elçi gelecek ve diyecek ki: 

“Rabbinizden istekte bulunun.” Onlar da diyecekler ki: “Allah bize 
istediğimizi de istemediklerimizi de vermiştir.” Elçi onlara: 

“Rabbinizden istekte bulunun” der. Onlar da: “Ne isteyeceğimizi 
bilmiyoruz” derler. Elçi: 

“Rabbinizden istekte bulunun” der. Onlar da birbirlerine: “Dünyada bize 
sorunlu gelen işlerde kendilerine başvurup da meselemizi çözüme kavuşturan 
âlimlere gidelim” derler. Bunun üzerine âlimlere gelirler ve derler ki: 

“Bize rabbimiz Azze ve Celle’den bir elçi geldi, bize istekte 
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bulunmamızı söyledi. Ama biz ne isteyeceğimizi bilmiyoruz.” Bunun üzerine 
Allah Azze ve Celle âlimlere onlara söyleyecekleri şeyleri ilham eder, onlar da: 

“Şunları ve şunları isteyin” derler. Böylece bunları isterler ve 
kendilerine verilir.”1123 

Cennet Halkının Dünyada Zikretmedikleri Anlar İçin 

Pişmanlık Duymaları 

2185- Taberânî ve Beyhakî ceyyid isnad ile Muaz b. Cebel radiyallahu 
anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 
ettiler: 

رُ  َلْيَس  ْت  َساَعةٍ  َعَلى ِإَلَّ  اْلَجنَّةِ  أَْهُل  َيَتَحسَّ  ِفيَها اَّللَ  َيْذُكُروا َلمْ  ِبِهمْ  َمرَّ

“Cennet halkının Allah’ı zikretmeden geçirdikleri anlar için 
çektikleri pişmanlık dışında pişmanlık duymaları olmayacaktır.”1124 

2186- Ahmed, Tirmizî, İbn Hibbân ve sahih kaydıyla Hâkim Ebu 
Hureyre radiyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet ettiler: 

ا َقْوم   َقَعدَ  َما  َصلَّى النَِّبي ِ  َعَلى َويَُصلُّونَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَ  ِفيهِ  َيْذُكُرونَ  ََل  َمْقَعدا
 ِللثََّواِب  اْلَجنَّةَ  َدَخُلوا َوِإنْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َحْسَرةا  َعَلْيِهمْ  َكانَ  ِإَلَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ 

 “Bir mecliste oturup da oradan Allah’ı zikretmeden ve nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem’e salat etmeden ayrılan hiçbir topluluk yoktur 
ki cennete girseler bile, sevabından dolayı mutlaka kendileri için 
pişmanlık sebebi olmasın.”1125 

                                                

1123 Sahih maktu. İbn Asakir Tairh (24/141) Zehebi Siyeru A’lam (11/475) 
1124 Hasen ligayrihi. Taberânî (20/93) İbnu’s-Sunni Amelu’l-Yevm ve’l-Leye (s.6) 

İsmail el-Esbehani et-Tergib (1383) Beyhakî Şuab (1/392) Hakîm et-Tirmizî 
Nevadiru’l-Usul (1468) el-Elbani ed-Daife (4986) 

1125 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih.  Ahmed (2/463) Ahmed Zühd 
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Cennette Uyku Yoktur 

2188- Bezzar, el-Evsat’ta Taberânî ve Beyhakî sahih isnad ile Cabir b. 
Abdillah radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyorlar: 

 اْلَمْوِت  أَُخو النَّْومُ  َل َقاَل  اْلَجنَِّة؟ أَْهُل  َيَنامُ  َهْل  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا ِقيَل 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: “Ey Allah’ın rasulü! Cennet 
halkı uyur mu?” diye sorulunca şöyle buyurdu: 

 “Hayır, uyku ölümün kardeşidir.”1126 

Cennet Halkının Cehennemlikleri Görmeleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: 

 اْلَجِحيمِ  َسَواءِ  ِفي َفَرآهُ  َفاطََّلعَ 

“İşte o zaman baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü.” 
(Saffât 55) 

Mütercimin ilavesi: Katade b. Diame rahimehullah dedi ki: “Cennetlik kişi 
arkadaşını cehennemin ortasında, cehennemliklerin beyninin kaynadığını görünce: 
“Bu falan kişidir” der. Eğer Allah, cehennemlik olan bu kişiyi cennetlik olana 
tanıtmasaydı, bu kişi onu tanıyamazdı. Çünkü bu kişinin cehennemdeki azaptan 
dolayı rengi ve şekli değişmiştir. İşte o zaman: “Yemin ederim ki, sana itaat etseydim 
beni de helâk edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı ben de Allah’ın azabına 
getirilenlerden olurdum…” diyecektir.”1127 

                                                

(145) İbn Hibbân (2/352) Hâkim (1/735) el-Elbani es-Sahiha (76) Mukbil b. Hadi 
Camiu’s-Sahih (556, 4255) 

1126 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih.  Bezzar (Keşfu’l-Estar 3517) Ebu 
Osman Buhayri Fevaid (12) Taberânî Evsat (1/282, 8/342) Ahmed Zühd (44) 
Temmam Fevaid (406) Ebû Nuaym Hilye (7/90) Ebu’ş-Şeyh Tabakat (607, 769) 
Saydavi Mu’cem (s.73) Beyhaki el-Ba’s (484) 

1127 Hasen maktu. Abdurrazzak Tefsir (3/149) Taberî Tefsir (19/547, 548, 550) 
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Cennetliklerin Nebileri ve Yüksek Derece Sahiplerini 

Ziyaret Etmeleri 

2196- Taberânî, Ebu Nuaym ve Sıfatu’l-Cenne’de hasen kaydıyla 
Ziyau’l-Makdisi, Aişe radiyallahu anha’dan şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ُ  َصلَّى النَِّبي ِ  ِإَلى َرُجل   َجاءَ   ِإنََّك  اَّللَِّ  َرُسوَل  يا فقال وسلم َعَلْيهِ  اَّللَّ
 َوِإن ِي َوَلِدي ِمنْ  ِإَليَّ  َوأََحبُّ  أَْهِلي ِمنْ  ِإَليَّ  َوأََحبُّ  َنْفِسي ِمنْ  َليَّ إِ  َْلََحبُّ 
 َذَكْرُت  َوِإَذا ِإَلْيَك  َفأَْنظُرَ  آِتَيَك  َحتَّى أَْصِبرُ  َفَما َفأَْذُكُركَ  اْلَبْيِت  ِفي َْلَُكونُ 
 َدَخْلُت  َوِإنْ  النَِّبي ِينَ  َمعَ  ُرِفْعَت  اْلَجنَّةَ  َدَخْلَت  ِإَذا أَنََّك  َعَرْفُت  َوَمْوَتَك  َمْوِتي
 َحتَّى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى النَِّبيُّ  َعَلْيهِ  َيُردَّ  َفَلمْ  أََراكَ  أََلَّ  َخِشيُت  اْلَجنَّةَ 
ُسوَل  اَّللََّ  يُِطعِ  َوَمنْ } َعَلْيهِ  َنَزَلْت  ُ  أَْنَعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفأُولَِئَك  َوالرَّ  ِمنَ  ْيِهمْ َعلَ  اَّللَّ
يِقينَ  النَِّبي ِينَ  د ِ َهَداءِ  َوالص ِ اِلِحينَ  َوالشُّ ا أُوَلِئَك  َوَحُسنَ  َوالصَّ  {َرِفيقا

“Adamın biri Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve dedi ki: “Ey 
Allah’ın rasulü! Seni kendimden ve çocuklarımdan daha fazla seviyorum. 
Evimdeyken aklıma düşüyor ve gelip seni görmeden edemiyorum. Ancak 
öleceğimi ve senin de öleceğini hatırladığımda, anladım ki sen ölünce cennete 
girip nebilerle bereber yüksek makamlarda olacaksın. Ben öldüğümde ise 
cennete girmem halinde seni görememekten korkuyorum.” Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem cevap vermedi. Sonunda şu ayet nazil oldu:  

“Her kim Allah’a da Rasul’e de itaat ederse işte onlar Allah’ın 
kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehidler ve salihlerden olan 
kimselerle beraberdir. İşte onlar ne güzel arkadaştır!” (Nisa 69)”1128  

                                                

1128 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Merduye’nin Tefsir’inden 
naklen: İbn Kesir Tefsir (2/354) Taberânî Evsat (1/152) Taberânî Sagir (52) Ebû 
Nuaym Hilye (4/239, 8/125) Vahidi Esbabu’n-Nuzul (s.111) Ziyau’l-Makdisi Sifatu’l-
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Cennetliklerin Rablerini Ziyaretleri ve 

O’nu Görmeleri 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َناِظَرة   َرب َِها ِإَلى * َناِضَرة   َيْوَمِئذٍ  ُوُجوه  

“O gün yüzler vardır parlar. Rablerine bakarlar.” (Kıyamet 22-23) 

 َوِزَياَدة   اْلُحْسَنى نُواأَْحَس  ِللَِّذينَ 

“İhsanda bulunanlara daha güzeli ve fazlası vardır.” (Yunus 26) 

 َمِزيد   َوَلَدْيَنا

“Katımızda daha fazlası da var.” (Kaf 35) 

2197- Muslim, Tirmizî ve İbn Mâce, Suheyb radıyallahu anh’den, Nebî 

sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler:  

ِإَذا َدَخَل أَْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة َقاَل يَُقوُل اَّللُ تََباَرَك َوتََعالَى تُِريُدوَن َشْيئاا 
نَا ِمَن النَّاِر؟ قَاَل  أَِزيُدكُْم؟ َفَيُقولُوَن أَلَْم تَُبي ِْض ُوُجوَهنَا؟ أَلَْم تُْدِخْلنَا اْلَجنََّة َوتُنَج ِ

 َيْكِشُف اْلِحَجاَب َفَما أُْعطُوا َشْيئاا أََحبَّ ِإلَْيِهْم ِمَن النَّظَِر ِإلَى َرب ِِهْم َعزَّ َوَجلَّ فَ 

“Cennetlikler cennete girdiği zaman Allah Tebareke ve Teâlâ: “Size 

daha ziyade bir şey vermemi ister misiniz?” diyecek, onlar da: “Sen 

bizim yüzlerimizi ağartmadın mı? Bizi cennete koyarak cehennemden 

                                                

Cenne (20) el-Elbani es-Sahiha (2933) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned Min 
Esbabu’n-Nuzul (s.79) 
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kurtarmadın mı?” diyecekler. Bunun üzerine Allah Teâlâ hicabı 

kaldıracak, artık onlara Rableri Azze ve Celle’ye bakmaktan daha 

sevdikleri bir şey verilmiş olmayacaktır.”1129 

2202- İbn Cerir, İbn Merduye, İbnu’l-Munzir ve Ebu’ş-Şeyh 
Tefsir’lerinde, el-Lalkâî ve el-Âcurrî er-Ru’yet’te Ebu Bekr es-Sıddîk 
radiyallahu anh’den, “İhsanda bulunanlara daha güzeli ve fazlası vardır.” 
(Yunus 26) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 َتَعاَلى اَّللَِّ  َوْجهِ  ِإَلى النََّظرُ 

“Kastedilen; Allah’ın vechine bakmaktır.”1130 

2205- İbn Cerir, İbnu’l-Munzir, Ebu’ş-Şeyh, el-Lalkâî ve el-Âcurrî, 
Huzeyfe b. el-Yeman radiyallahu anh’den Yunus 26. Ayeti hakkında şöyle 
dediğini rivayet ettiler: 

 اَّللَِّ  َوْجهِ  ِإَلى النََّظرُ  َوِزَياَدة   اْلَجنَّةُ  اْلُحْسَنى

“el-Husna ile kastedilen cennettir. Ez-Ziyade ise Allah’ın kerim vechine 
bakmaktır.”1131 

2208- el-Lalekai bu tefsiri isnadlarıyla Said b. el-Museyyeb, el-Hasen 
el-Basrî, Abdurrahman b. Ebi Leyla, Amir b. Sa’d el-Becelî, Ebu İshak es-
Sebiî, Abdurrahman b. Sabıt, İkrime, Mucahid ve Katade rahimehumullah’tan 

                                                

1129 Sahih. Muslim (181) 
1130 Hasen. Taberî Tefsir (12/156, 161) İshak b. Rahuye (1424) İbn Ebi Asım es-

Sunne (474) Acurri eş-Şeria (589-90) Acurri et-Tasdik bi’n-Nazar (19-21) Darekutni 
el-İlel (73) Darekutni er-Ru’yet (143-156) İbn Huzeyme et-Tevhid (371) İbn Ebi 
Zemeneyn Tefsir (2/252) Hatib Tarih (9/134) el-Lalekai İtikad (784) İbnu’n-Nehhas 
Ru’yetu’llah (14) Beyhakî el-Esma ve’s-Sifat (666) 

1131 Sahih. Taberî Tefsir (12/157) İbn Ebî Şeybe (7/140) İshak b. Rahuye (1424) 
Lalkai İtikad (783) İbn Ebi Asım es-Sunne (474) Mehamili Emali (415) İbn Huzeyme 
et-Tevhid (372, 373) Acurri et-Tasdik bi’n-Nazar (22) Abdullah b. Ahmed es-Sunne 
(473) Darekutni er-Ru’yet (153-156) Beyhakî el-Esma ve’s-Sifat (666) 
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rivayet etmiştir.  

Beyhakî er-Ru’yet kitabında dedi ki: “Bu tefsir sahabe ve tabiin arasında 
meşhurdur. Böyle bir tefsir şahsi görüşle söylenemeyeceğinden Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’den işitilmiş hükmündedir.” 

2210- el-Âcurrî, er-Ru’yet kitabında Beyhakî ve es-Sunne’de el-Lalekaî, 
İkrime rahimehullah’ın, “O gün yüzler vardır parlar. Rablerine bakarlar.” 
(Kıyamet 22-23) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ettiler: 

ا َوَجلَّ  َعزَّ  َرب َِها ِإَلى َتْنظُرُ  َقاَل  َناِظَرة   َرب َِها ِإَلى النَِّعيمِ  ِمنَ  َقاَل  اِضَرة  نَ   َنَظرا

“Yüzleri sevinçten parlar. Rableri Azze ve Celle’ye bakarlar.”1132 

2211- el-Âcurrî, er-Ru’yet kitabında Beyhakî ve es-Sunne’de el-Lâlekâî, 
Hasen el-Basrî rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 َوَجلَّ  َعزَّ  َرب َِها ِإَلى َنَظَرت َقاَل { َناِظَرة   َرب َِها ِإَلى} اْلُحْسنُ  النَّْضَرةُ 
 ِلنُوِرهِ  َفَنَضَرْت 

“Yüzleri güzellikten parlar. Rableri Azze ve Celle’ye bakarlar ve onun 
nurundan dolayı yüzleri parlar.”1133 

2217- el-Lalkâî, Eşheb rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet etti: 

 َيْومَ  َربَُّهمْ  اْلُمْؤِمنُونَ  َيَرى َهْل  اَّللَِّ  َعْبدِ  أََبا َيا ِلَماِلٍك  َرُجل   َقاَل 
ُ  يَُعي ِرِ  َلمْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َربَُّهمْ  اْلُمْؤِمنُونَ  َيرَ  َلمْ  َلوْ  َقاَل  اْلِقَياَمِة؟ ارَ  اَّللَّ  اْلُكفَّ

 أََبا َيا َلهُ  َفَقاَل { َلَمْحُجوبُونَ  َيْوَمِئذٍ  َرب ِِهمْ  َعنْ  ِإنَُّهمْ  َكالَّ } َفَقاَل  ِباْلِحَجاِب 
                                                

1132 Sahih maktu. Acurri et-Tasdik bi’n-Nazar (16, 17) Acurri eş-Şeria (586, 587) 
Taberî Tefsir (23/507) el-Lalekai İtikad (803) 

1133 Hasen maktu. Acurri eş-Şeria (585) Acurri et-Tasdik bi’n-Nazar ( 
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ا َفِإنَّ  اَّللَِّ  َعْبدِ  ْيَف  َماِلك   َقاَل  يَُرى ََل  اَّللََّ  أَنَّ  َيْزُعُمونَ  َقْوما ْيَف  السَّ  السَّ

“Bir adam İmam Malik rahimehullah’a dedi ki: “Ey Ebu Abdillah! 
Mü’minler kıyamet gününde rablerini görecekler mi?” İmam Malik dedi ki: 

“Şayet mü’minler kıyamet gününde rablerini göremeyecek olsalar, Allah 
kâfirleri perdelenmekle kınamazdı. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

“Hayır; gerçekten onlar o gün rablerinden elbette perdelenmiş 
olacaklardır.” (Mutaffifin 15) Adam dedi ki: 

“Ey Ebu Abdillah! Muhakkak ki bir topluluk Allah’ın görülemeyeceğini 
iddia ediyorlar.” İmam Malik dedi ki: “Kılıç! Kılıç! (Onların boynunun vurulması 
gerekir)”1134 

2218- el-Lâlkâi, el-Muzenî rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etti: 

اِفِعيَّ  َسِمْعُت   َيْوَمِئذٍ  َرب ِِهمْ  َعنْ  ِإنَُّهمْ  َكالَّ } َقْوِلهِ  ِفي َيُقولُ  الشَّ
 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُهمْ َربَّ  َيَرْونَ  اَّللَِّ  أَْوِلَياءَ  أَنَّ  َعَلى َدََلَلة   ِفيَها َقاَل { َلَمْحُجوبُونَ 

“İmam Şafiî rahimehullah’ın “Hayır; gerçekten onlar o gün 
rablerinden elbette perdelenmiş olacaklardır.” (Mutaffifin 15) ayeti hakında 
şöyle dediğini işittim: “Bu ayette Allah’ın dostlarının kıyamet gününde rablerini 
göreceklerine delil vardır.”1135 

Bu ayete yapılan bu tefsirler hakkında Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e, 
ashabına ve tabiîne dayandırılan rivayetler hadis ehli katında mütevatir 
haddine ulaşmıştır.  

2219- el-Lalkâî es-Sunne’de Mufaddal b. Gassan rahimehullah’ın şöyle 
dediğini rivayet etti: 

                                                

1134 Sahih maktu. El-Lalkâi İtikad (808) 
1135 Sahih maktu. El-Lalkâî İtikad (809) 
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ْؤَيةِ  ِفي َحِديثاا َعَشرَ  َسْبَعةُ  ِعْنِدي َيُقولُ  َمِعينٍ  ْبنَ  َيْحَيى َسِمْعُت   الرُّ
 ِصَحاح   ُكلَُّها

“Yahya b. Main’in şöyle dediğini işittim: “Elimde rü’yet (ahirette Allah’ın 
görülmesi) hakkında on yedi hadis vardır ve hepsi de sahihtir.”1136 

Derim ki: Bu konuda Enes, Cabir b. Abdillah, Cerir el-Becelî, Huzeyfe 
İbnu’l-Yeman, Zeyd b. Sabit, Suheyb er-Rûmî, Ubade b. es-Samit, İbn Abbas, 
İbn Ömer, İbn Mes’ud, Ali b. Ebi Talib, Adiy b. Hâtim, Ammar b. Yasir, Fudale 
b. Ubeyd, Lakît, Ebu Rezin el-Ukaylî, Ebu Said el-Hudrî, Ebu Musa el-Eşarî 
ve Ebu Hureyre radiyallahu anhum’den hadisler gelmiştir. 

Enes Radiyallahu Anh Hadisi 

2220- Bezzar, Evsat’ta Taberânî, Ebû Ya'lâ, el-Âcurrî, Kitabu’r-Ru’yet’te 

Beyhakî ve İbn Ebi'd-Dunyâ, ceyyid isnad ile Enes b. Malik radiyallahu 

anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet 

ettiler:  

ِه ِمْرآة  َبْيَضاء  ِفي َها نُْكَتة  َسْوَداُء أََتاِني ِجْبِريُل عليه السالم َوِفي َكف ِ
َعُة َيْعِرُضَها َعَلْيَك َربَُّك عز وجل َهِذِه اْلُجمُ  َما َهِذِه َيا ِجْبِريُل؟ َقاَل  َفُقْلُت 

َل َوَيُكوُن اْلَيُهوُد  ا َوِلَقْوِمَك ِمْن َبْعِدَك َتُكوُن أَْنَت اْْلَوَّ ِلَتُكوَن َلَك ِعيدا
َلُكْم ِفيَها َساَعة   َلُكْم ِفيَها َخْير   َقاَل  َما َلنَا ِفيَها؟ َك ُقْلُت َوالنََّصاَرى ِمْن َبْعدِ 

ُه عز وجل ِفيَها ِبَخْيٍر ُهَو َلُه َقْسم  أَْعطَاُه اَّللُ عز وجل أَْو َلْيَس َمْن َدَعا َربَّ 
َذ ِفيَها ِمْن َشر ِ َما ُهَو َمْكُتوب    َلُه َما ُهَو أَْعَظُم ِمْنهُ َلُه ِبَقْسٍم ِإَلَّ ُذِخرَ  أَْو َتَعوَّ

                                                

1136 Sahih maktu. El-Lalekai İtikad (857) 
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َوَذِلَك  وهُ ِفي اْْلِخَرِة َيْوَم اْلَمِزيدِ َنْحُن َنْدعُ وَ  َذهُ اَّللُ ِمْن أَْعظََم ِمْنهُ َعَلْيِه ِإَلَّ أََعا
َفِإَذا َكاَن َيْوُم اْلُجُمَعِة  ا أَْفَيَح ِمْن ِمْسٍك أَْبَيَض أَنَّ َربََّك اتََّخَذ ِفي اْلَجنَِّة َواِديا 

ي ِيَن َعَلى ُكْرِسي ِهِ َنَزَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِمنْ   ِمْن نُورٍ ْرِسيَّ ِبَمَناِبَر ثُمَّ َحفَّ اْلكُ   ِعل ِ
ثُمَّ  اِبَر ِبَكَراِسيَّ ِمْن َذَهٍب ثُمَّ َحفَّ اْلَمنَ  ا َعَلْيَهاثُمَّ َجاَء النَِّبيُّوَن َحتَّى َيْجِلُسو

َهدَ  يُقوَن َوالشُّ د ِ ثُمَّ َيِجيُء أَْهُل اْلَجنَِّة َحتَّى  اُء َحتَّى َيْجِلُسوا َعَلْيَهاَجاَء الص ِ
َو َكِثيب  أَْبَيُض ِمْن ِمْسٍك أَْذَفَر  َفَيَتَجلَّى َلُهْم َربُُّهْم َيْجِلُسوا َعَلى اْلَكِثيِب َوهُ 
أََنا الَِّذي َصَدْقُتُكْم  ى َوْجِهِه عز وجل َوهو َيُقولُ عز وجل َحتَّى َيْنظُُروا ِإلَ 

 َفَيْسأَلُوَنهُ َوَهَذا َمَحلُّ َكَراَمِتي َفاْسأَلُوِني  أَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتيَوْعِدي وَ 
َضا َفَيُقولُ  َحتَّى َفَيْسأَلُوَنهُ  ي َوأََناَلُكْم َكَراَمِتي َفَسُلوِنيِرَضاَي أََحلَُّكْم َدارِ  الر ِ
َفُيْفَتُح َلُهْم ِعْنَد َذِلَك َما ََل َعْين  َرأَْت َوََل أُُذن  َسِمَعْت َوََل  َتْنَتِهَي َرْغَبتُُهمْ 

ْهُل ُمْنَصَرِفِهْم َيْوَم اْلُجُمَعِة ثُمَّ َيْرِجُع أَ َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر ِإَلى ِمْقَداِر 
ُمطَِّرَدة  ِفيَها  َراُء أَْو يَاُقوَتة  َحْمَراءُ َوِهَي َزَبْرَجَدة  َخْض  اْلغَُرِف ِإَلى ُغَرِفِهمْ 

ْلَجنَِّة َفَلْيُسوا ُهْم ِفي ا ِفيَها أَْزَواُجَها َوَخَدُمَهاأَْنَهاُرَها ُمَتَدل َِية  ِفيَها ِثَماُرَها 
ا  ِبأَْشَوَق ِإَلى َشْيٍء ِمْنُهْم ِإَلى َيْوِم اْلُجُمَعِة ِلَيْزَداُدوا ِمْنُه َكَراَمةا َوِلَيْزَداُدوا َنظَرا

 ِإَلى َوْجِهِه عز وجل َوِلَذِلَك ُدِعَي َيْوَم اْلَمِزيدِ 

“Cibril aleyhi's-selâm bana elinde beyaz bir ayna ile geldi. Onda 
siyah bir nokta vardı. Dedim ki: 

“Bu nedir ey Cibril?” dedi ki: “Bu Cuma’dır. Rabbin Azze ve Celle 
onu senin için ve senden sonra kavmin için bayram olmak üzere arz etti. 
Sen ilk olacaksın, Yahudiler ve Hristiyanlar senden sonra olacaktır.” 
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Dedim ki: 

“Ondan bize ne var?” dedi ki: “Onda sizin için hayır vardır. Onda 
bir saat vardır ki kim o anda rabbi Azze ve Celle’ye hayırla dua ederse bu 
kendisi için nasip edilmiş ise Allah Azze ve Celle ona bunu verir. Eğer 
ona nasip edilmemişse mutlaka kendisi için daha büyüğü saklanır. Veya 
kendisine yazılmış olan bir kötülükten Allah’a sığınırsa mutlaka Allah 
onu ondan daha büyük kötülükten korur. Biz onu ahirette “mezid günü” 
diye çağırırız. Rabbin cennette beyaz miskten geniş bir vadi edinmiştir. 
Cuma günü olduğu zaman Allah Tebarek ve Teâlâ İlliyyin’den Kursi’sine 
nüzul eder, sonra Kursi’yi nurdan minberler kuşatır. Sonra nebiler 
gelirler ve bunların üzerlerine otururlar. Sonra minberler altından 
kürsilerle kuşatılır. Sonra sıddîklar ve şehitler gelirler ve bunların 
üzerlerine otururlar. Sonra cennetlikler gelirler ve kum tepelerine 
otururlar. Bu kum tepeleri güzel kokulu beyaz misktendir. Rableri Azze 
ve Celle onlara tecelli eder, onlar da rableri Azze ve Celle’nin yüzüne 
bakarlar. O şöyle buyurur: 

“Ben ki, vaadimi gerçekleştirdiniz, üzerinize nimetimi tamamladım. 
Bu size ikramda bulunacağım mahaldir. Benden isteyin.” Onlar da rıza 
isterler. Buyurur ki: 

“Rızam size evimi helal kıldı ve ikramıma eriştiniz. Benden isteyin.” 
Onlar da istekleri son bulana kadar isterler. O anda onlar için hiçbir 
gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, beşer kalbinin hatrına 
gelmeyen şeyler Cuma günü gözlerinin alabildiğine kadar açılır. Sonra 
oda sahipleri odalarına dönerler. Bu odalar yeşil zebercedden veya kızıl 
yakuttandır. Orada kesintisiz akan nehirler, sarkan meyveler vardır. 
Orada eşler, hizmetkârlar vardır. Onlar cennette Cuma günü kadar hiçbir 
şeyi arzulamazlar. Çünkü o günde onlara ikram artırılır ve Allah Azze ve 
Celle’nin yüzüne bakarlar. Bu yüzden o güne mezid günü denilir.”1137  

Cerir b. Abdillah el-Becelî Radiyallahu Anh Hadisi 

2225- Buhârî ve Muslim, Cerir radıyallahu anh’den rivayet ediyorlar: 
“Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında oturuyorduk. Ayın ondördü olan o 

                                                

1137 Sahih. Taberânî Evsat (2/314, 7/15) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (6/273) Şafii 
Musned (1/71) Bezzar (14/68)  İbn Ebî Şeybe (1/477) Abdullah b. Ahmed es-Sunne 
(460)  
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gecede Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aya bir bakarak şöyle buyurdu:  

َفِإِن  َلَ تَُضاُموَن ِفي ُرْؤَيِتهِ  ِإنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم َكَما َتَرْوَن َهَذا الَقَمرَ 
ْمِس اْسَتَطْعُتْم أَْن َلَ تُْغَلُبوا َعَلى َص  الٍَة َقْبَل ُغُروِب َوَص  الٍَة َقْبَل طُُلوِع الشَّ

ْمِس   َفاْفَعُلوا الشَّ

“Bakın buraya! Hiç şüphe yok ki sizler rabbinizi şu ay'ı gördüğünüz 

gibi göreceksiniz. Onu görme hususunda üst üste sıkışıp bir birinizin 

üzerine yığılmıyacaksınız. Artık güneş doğmazdan ve batmazdan önce 

hiçbir namaz hususunda kendinize galebe çaldırmamak elinizden 

geliyorsa bunu yapın!”1138 Yani ikinci ve sabah namazları kastedilmektedir. 

Beyhakî dedi ki: “Görmenin benzetilmesinde görülen hakkında değil, 

gören kimsenin fiili hakında benzetme yapılmıştır. Bunun manası şudur; 

dolunayı görmekte şüphe etmediğiniz gibi, rabbinizi de kesinlikle göreceksiniz, 

bunda tereddüt söz konusu değildir. 

Ammar b. Yasir ve Fudale b. Ubeyd Radiyallahu Anhum Hadisleri 

2228- el-Lalkâî, Kays b. Abbad rahimehullah’tan şöyle dediğini rivayet 
etti: 

اُر ْبُن َياِسٍر َصالَةا َفَكأَنَُّهْم أَْنَكرُ  َفَقالُوا َلُه ِفي َذِلَك  وَهاَصلَّى َعمَّ
ُجوَد؟ َقالُوا َبَلى َقاَل َفِإن ِي َقْد َدَعْوُت ِبُدَعاٍء  ُكوَع َوالسُّ َفَقاَل أََلْم أُِتمَّ الرُّ
َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اَّلِل َصلى اَّلل َعَليه َوَسلم اللَُّهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب 

ا ِلي َوَتَوفَِّني َما َعِلْمَت َوُقْدَرِتَك َعَلى اْلَخْلِق أَْحِينِ  ي َما َعِلْمَت اْلَحَياةَ َخْيرا
َضا  ا ِلي اللَُّهمَّ َوأَْسأَلَُك َكِلَمَة اِْلْخالَِص ِفي اْلَغَضِب َوالر ِ اْلَوَفاَة َخْيرا

                                                

1138 Sahih. Buhârî (544, 7434) Muslim (633) 
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َهاَدِة َوأَْسأَُلَك  َواْلَقْصَد ِفي اْلِغَنى َواْلَفْقِر َوَخْشَيَتَك ِفي اْلَغْيِب َوالشَّ
َض  َة اْلَعْيِش الر ِ َة َعْيٍن َلَ َتْنَقِطُع َوَلذَّ ا َلَ َيْنَفُذ َوُقرَّ اَء ِباْلَقَدِر َوأَْسأَلَُك َنِعيما

اَء  ْوَق ِإَلى ِلَقاِئَك ِفي َغْيِر َضرَّ َة النََّظِر ِإَلى َوْجِهَك َوالشَّ َبْعَد اْلَمْوِت َوَلذَّ
ٍة َوَلَ ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة اللَُّهمَّ َزي ِنَّ   ا ِبِزيَنِة اِْليَماِن َواْجَعْلَنا ُهَداةا ُمْهَتِدينَ ُمِضرَّ

“Ammâr b. Yasir radiyallahu anhuma namaz kıldı. Sanki ona karşı çıkar 
gibiydiler ve bunu ona söylediler. Ammar radıyallahu anh dedi ki:  

“Rükûları ve secdeleri tam yapmadım mı?” Onlar: “Evet” dediler. Ammar 
radiyallahu anh dedi ki: “Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den 
işittiğim şu duayı yaptım: 

“Allah’ım! gayblar hakkındaki ilminle, tüm yaratıklarına hâkim olan 
kudretinle istiyorum ki; senin ilminde yaşamam hayırlı ise beni yaşat, 
ölümüm hayırlı ise beni vefat ettir. Allah’ım! Öfkeli ve sakin halimde bile 
senden ihlaslı sözü söylemeyi isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu 
tutmayı isterim. Açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Senden 
kadere razı olmayı, tükenmeyen nimetleri, kesilmeyen göz aydınlığını, 
öldükten sonraki hayatın lezzetini, Senin vechine/yüzüne bakmanın 
lezzetini, sana kavuşma şevkini isterim. Zarara sokucu zararlardan ve 
saptırıcı fitneden sana sığınırım. Allah’ım bizi, iman ziynetiyle süsle, 
doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.”1139 

El-Lalekâi aynı duayı Fudale b. Ubeyd radiyallahu anh’den de rivayet 

etti.1140 

                                                

1139 Muslim'in şartına göre sahih. Taberânî, ed-Duâ (624, 625) Ahmed (4/264) 
İbn Hibbân (5/305) Hâkim (1/705)  Nesâî (1305, 1306) el-Gaylaniyyat (614) Ebu 
Nuaym Delailu’n-Nubuvve (443) Fudayl b. Gazvan ed-Dua (82) İbn Ebi Şeybe (7/53) 
Ebû Ya'lâ (3/195) el-Lalekai İtikad (845) Abdullah b. Ahmed es-Sunne (466-67) İbn 
Ebî Âsım, es-Sunne (128, 378, 424) İbn Huzeyme et-Tevhid (13) Darimi er-Reddu 
Ale’l-Cehmiyye (188) Darekutnî, er-Ru’ye (112) Bezzâr (1392) Beyhakî ed-Daavat 
(220) İbn Asakir Tarih (68/270) 

1140 Sahih. Taberânî (18/319) Taberânî Evsat (6/165) el-Lalekai İtikad (847) İbn 
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Ubade b. es-Samit ve Ebu Umame Radiyallahu Anhuma Hadisleri 

2229- Ebu Nuaym ve el-Lalkâî, Ubâde b. Sâmit radiyallahu anh’den, 
Rasûlüllâh sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler:  

ْرتُُكمُ  َقدْ  ِإن ِي اَل  َحذَّ جَّ  َمِسيحَ  ِإنَّ  َتْعِقُلوا ََل  أَنْ  َخِشيُت  َقدْ  َحتَّى الدَّ
الِ  جَّ  أُْلِبَس  َفِإنْ  َجْحَراءَ  َوَل ِبَناِتَئةٍ  َلْيَس  اْلَعْينِ  َمْمُسوحُ  أَْعَورُ  أفحج َقِصير   الدَّ
 َتُموتُوا َحتَّى َربَُّكمْ  َتَرْوا َلنْ  َوأَنَُّكمْ  ِبأَْعَورَ  لَْيَس  َربَُّكمْ  أَنَّ  ْعَلُمواَفا َعَلْيُكمْ 

“Akledemezsiniz diye korktuğumdan size Deccal’i anlattım. 
Muhakkak ki Mesîh Deccâl kısa boylu, çarpık bacaklı, gözü sakat ve gözü 
siliktir. Gözü ne kabarık ne de basıktır. Eğer durum size karışık gelirse, 
bilin ki sizin rabbiniz sakat gözlü değildir ve muhakkak ki sizler ölünceye 
kadar rabbinizi göremeyeceksiniz.’1141 

Ebu Bekr b. Ebi Asım es-Sunne’de aynısını Ebu Umame radiyallahu 
anh’den1142 rivayet etti. 

Ebu Rezin el-Ukaylî Radiyallahu Anh Hadisi 

2241- Ahmed, İbn Mâce ve sahih kaydıyla Hâkim, Ebu Rezin radiyallahu 
anh’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

 َخْلِقِه؟ ِفي َذِلَك  آَيةُ  َوَما اْلِقَياَمِة؟ َيْومَ  اَّللََّ  أََنَرى اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا ُقْلُت 
ُ  َقاَل  َبَلى ُقْلُت  َقاَل  ِبهِ  ُمْخِلياا اْلَقَمرَ  َيَرى ُكلُُّكمْ  أََلْيَس  نٍ َرِزي أََبا َيا َقاَل   َفاَّللَّ

                                                

Ebi Asım es-Sunne (427) Darekutni er-Ru’yet (157) 
1141 Sahih. Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (8/264, 265) Ahmed (5/324) Ebû Dâvud, 

(4320) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (7764) İbn Ebi Asım es-Sunne (428) Taberânî 
Musnedu’ş-Şamiyyin (1157) el-Lalekai İtikad (848) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (5/157, 
221, 9/235) el-Elbani Sahîhu’l-Câmi, (2455) 

1142 Hasen. İbn Ebi Asım es-Sunne (391, 429) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî 
(1249) Hâkim (4/581) İbn Huzeyme et-Tevhid (381) El-Lalekai İtikad (850, 851) 
Ru’yani (1239) Temmam Fevaid (267) Beyhakî el-Ba’s (169) 
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 َخْلِقهِ  ِفي آَية   َوَذِلَك  أَْعَظمُ 

“Dedim ki: “Ey Allah’ın rasulü! Kıyamet gününde Allah’ı görecek miyiz? 
Halkı arasında Allah’ı görebilmenin alameti nedir?” Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Ey Ebu Rezin! Hepiniz ayrı ayrı ve izdihamsız olarak Ay'ı görmüyor 
musunuz?” O da: “Evet” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu 
ki: 

“Allah daha büyüktür. Bu mahlûkatı arasında Allah’ın görülmesinin 
alametidir.”1143 

Ebu Hureyre Radiyallahu Anh Hadisi 

2243- Buhârî ve Muslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den şöyle dediğini 
rivayet ettiler: 

ا َقالُوا ِلَرُسوِل اَّلِل َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيا َرُسوَل اَّللِ  َهْل  أَنَّ َناسا
وَن َنَرى َربََّنا َيْوَم الْ  ِقَياَمِة؟ َفَقاَل َرُسوُل اَّللِ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهْل تَُضارُّ

وَن ِفي  ِفي ُرْؤَيِة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر؟ َقالُوا ََل َيا َرُسوَل اَّلِل َقاَل َهْل تَُضارُّ
؟ َقالُوا ََل َيا َرُسوَل اَّللِ َقاَل َفإِ  ْمِس َلْيَس ُدوَنَها َسَحاب   َكَذِلَك  نَُّكْم َتَرْوَنهُ الشَّ

““Bazı insanlar Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: “Ey Allah’ın 
Rasûlü! Kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz?” diye sordular. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de:  

“Ayın on dördüncü gecesi görmeye mani hiçbir bulut da yok iken, 
ayı görmek hususunda hiç ihtilaf olur mu?” diye sordu. “Hayır! Ey Allah’ın 

                                                

1143 Hasen. Ahmed (4/11) Ebû Dâvûd (4731) İbn Mâce (180) İbn Hibbân (14/8) 
Hâkim (4/605) Taberânî (19/206) İbn Ebi Asım es-Sunne (460) el-Lalekai İtikad (837-
38) İbn Asakir Tarih (38/362) 
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Resûlü” denince, tekrar:  

“Hiçbir bulut yok iken güneşi görmek hususunda hiçbir ihtilaf olur 
mu?” diye sordu. Yine: “Hayır, Ya Resûlallah!” denince, şöyle buyurdu:  

“İşte Onu (Allah Azze ve Celle’yi) siz böyle açık göreceksiniz.”1144 

Hasen el-Basrî Rahimehullah’ın Sözü 

2250- İbn Ebî Hâtim ve el-Lalekai es-Sunne adlı eserlerinde el-Hasen 
el-Basrî rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: 

لُ  ب ِ  َوْجهِ  ِإَلى َيْنظُرُ  َمنْ  أَوَّ  اْْلَْعَمى َوَتَعاَلى َتَباَركَ  الرَّ

“Rab Tebarek ve Teâlâ’nın yüzüne ilk bakacak olanlar (dünyada iken) 
kör olanlardır.”1145 

Faide: Bazı imamların sözlerinde Allah Teâlâ’yı görmenin insanlardan 
mü’min olanlara has olduğu, meleklerin ise göremeyeceği geçmiştir. Allah 
Teâlâ’nın: “Gözler O’nu idrak edemez” ayetini delil getirmişlerdir. Bu, 
mü’minlerin Allah’ı görebileceğini ifade eden ayet ve hadisler ile tahsis 
edilmiştir. Böylece ayet melekler hakkında umumî kalmıştır. Fakat Beyhakî er-
Ru’ye kitabında bunun aksini belirtmiştir. 

  

                                                

1144 Sahih. Muslim (182) Buhârî (6573) İbn Hibbân (16/450) Ahmed (2/293) 
1145 Sahih maktu. El-Lalekai İtikad (924) 
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Meleklerin Rablerini Görmeleri 

2261- Beyhakî er-Ru’yet’te Adiy b. Ertae rahimehullah yoluyla 
sahabeden birinden Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu rivayet etti: 

 َدْمَعُتهُ  َتْقطُرُ  َمَلك   ِمْنُهمْ  َما َمَخاَفِتهِ  ِمنْ  َراِئُصُهمْ فَ  َتْرَعدُ  َماَلِئَكةا  َّلِلَِّ  ِإنَّ 
ُ  َخَلَق  ُمْنذُ  ُسُجود   َوَماَلِئَكة   َقاَل  اَّللََّ  يَُسب ِحُ  َمَلكاا َوَقَعْت  ِإَلَّ  َعْيِنهِ  ِمنْ   اَّللَّ

َمَواِت   َلمْ  َوُرُكوع   َمةِ ااْلِقيَ  َيْومِ  ِإَلى َيْرَفُعوَنَها َوََل  َرُءوَسُهمْ  َيْرَفُعوا َلمْ  السَّ
 َعنْ  َيْنَصِرُفوا َلمْ  َوُصُفوف   اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ِإَلى َيْرَفُعوَنَها َوََل  َرُءوَسُهمْ  َيْرَفُعوا

 َلُهمْ  َوَتَجلَّى اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  َفِإَذا اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ِإَلى َيْنَصِرُفونَ  َوََل  َمَصاف ِِهمْ 
 َلَك  َيْنَبِغي َكَما َعَبْدَناكَ  َما ُسْبَحاَنَك  َقالُوا ِإَلْيهِ  َفَنَظُروا َربُُّهمْ 

“Muhakkak ki Allah’ın, kendisinden korkudan dolayı tirtir titreyen 
melekleri vardır. Onlardan hiçbir melek yoktur ki gözünden gözyaşı 
damlasın da Allah’ı tesbih etmekte olan bir meleğin üzerine düşmesin. 
Allah gökleri yarattığından beri secde halinde olan, başlarını 
kaldırmayan ve kıyamet gününe kadar da kaldırmayacak olan, rükûda 
olan ve başlarını kıyamet gününe kadar kaldırmayacak olan melekler 
vardır. Onlar saflarını hiç bozmaz, kıyamet gününe kadar saflarından 
ayrılmazlar. Kıyamet günü olduğu zaman rableri onlara tecellî edecek, 
onlar da O’na bakacaklar ve diyeceler ki: 

“Seni noksanlardan tenzih ederiz. Sana gerektiği gibi ibadet 
edemedik.”1146 

                                                

1146 Hasen. İbn Batta el-İbane (7/46) İbn Ebi'd-Dunyâ er-Rikkat ve’l-Bukâ (105) 
Ebu’ş-Şeyh el-Azamet (515) Hatib Tarih (12/306) İbn Asakir Tarih (40/61) 
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Hâtime 

2263- Buhârî Edebu’l-Mufred’de Ma’kil b. Yesar radiyallahu anh’den, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

َلْت  َوَمنْ  َحَسَنة   َلهُ  ُكِتَبْت  اْلُمْسِلِمينَ  َطِريِق  َعنْ  أَذاى أََماطَ  َمنْ   تُُقب ِ
 اْلَجنَّةَ  َدَخَل  َحَسَنة   ِمْنهُ 

“Kim müslümanların yolundan bir eziyeti giderirse ona bir iyilik 
yazılır. Kimin iyiliği kabul edilirse cennete girer.”1147 

Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın bize katında güzellik kılması ve bu 
vesileyle rahmetiyle cennete koyması ümidiyle kitabımızı bu hadisle bitirdim. 
Muhakkak ki O bize pek merhametlidir. Allah’ın salatı nebimiz Muhammed’in 
üzerine olsun. 

  

                                                

1147 Sahih ligayrihi. Buhârî Edebu’l-Mufred (593) Taberânî (20/216) el-Elbani es-
Sahiha (2306) 
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